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การตั้งคาทั่วไป

• คูมือนี้แสดงขอความบน LCD ของ
MFC-L9550CDW เวนแตจะระบุไว
• ภาพประกอบสวนใหญในคูมือผูใชนี้เปนรุน
MFC-L8850CDW

สําหรับรุน MFC เทานั้น

1

เครื่องของคุณไดรับการตั้งคาสําหรับบริการโทรออ
กแบบปุมกด หากคุณมีบริการโทรออกแบบหมุน
(การหมุนโทรออก)
คุณตองเปลี่ยนแปลงโหมดการโทร
1

การตั้งคาของคุณจะถูกจัดเก็บถาวร
และในกรณีที่ไฟฟาขัดของ การตั้งคาของคุณจะ
ไม สูญหาย การตั้งคาชั่วคราว (ตัวอยางเชน
ความเขมของสี
และโหมดการสงโทรสารไปยังตางประเทศ 1) จะ
สูญหาย นอกจากนี้ ในระหวางไฟฟาขัดของ
เครื่องจะเก็บบันทึกวันที่และเวลาและงานตั้งเวลาส
งโทรสาร ที่ตั้งโปรแกรมไว (เชน
การชะลอการสงโทรสาร) 1 นานสูงสุด 60 ชั่วโมง
งานสงโทรสารอื่นๆ
ในหนวยความจําของเครื่องพิมพจะไมสูญหาย 1
1

1

ตั้งคาโหมดการโทรออก
แบบปุมกดหรือแบบหมุน

หมายเหตุ

การจัดเก็บหนวยความจํา

1

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)
กด Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)

d

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Tone/Pulse (กด/หมุน)
กด Tone/Pulse (กด/หมุน)

e

กด Pulse (หมุน) (หรือ Tone (กด))

f

กด

1

บทที่ 1

ตั้งคาการปรับเวลาตามแ
สงอาทิตย
คุณสามารถตั้งคาเครื่องพิมพเพื่อเปลี่ยนเวลา
สําหรับการปรับเวลาตามแสงอาทิตย ถาคุณเลือก
To Summer Time (ปรับเปนเวลาฤดูรอน)
ระบบจะตั้งคาใหมของเวลาไปขางหนาหนึ่งชั่วโมง
และหากคุณเลือก To Winter Time
(ปรับเปนเวลาฤดูหนาว)
ระบบจะตั้งคาใหมของเวลายอนหลังหนึ่งชั่วโมง

a

กด

b

กด
Time (วันที่และเวลา))

c
d
e

2

(Date &

กด Clock Change (เปลี่ยนเวลา)
กด To Summer Time
(ปรับเปนเวลาฤดูรอน) หรือ To Winter
Time (ปรับเปนเวลาฤดูหนาว)
กด

ตั้งคาโซนเวลา
1

1

คุณสามารถตั้งคาโซนเวลาบนเครื่องสําหรับสถาน
ที่ตั้งของคุณ

a

กด

b

กด
Time (วันที่และเวลา))

c
d

กด Time Zone (โซนเวลา)

e

ปอนโซนเวลาของคุณ
กด OK (ตกลง)
กด

(Date &

การตั้งคาทั่วไป

คุณลักษณะดานสิ่งแวดลอม
รูปแบบการประหยัดผงหมึก
(โทนเนอร)
คุณสามารถประหยัดการใชผงหมึก (โทนเนอร)
ไดโดยใชคุณลักษณะนี้
เมื่อคุณตั้งคารูปแบบการประหยัดผงหมึก
(โทนเนอร) เปน On (เปด)
คุณภาพการพิมพจะจางลง
การตั้งคาจากโรงงานคือ Off (ปด)

1

1

โหมดพัก

คุณสามารถเลือกระยะเวลาที่เครื่องพิมพวางกอนเ
ขาสูโหมดพัก
ตัวจับเวลาจะเริ่มใหมถาหากมีการดําเนินการใดๆ
ที่เครื่อง เชน การรับโทรสาร 1 หรืองานพิมพ
การตั้งคาของโรงงานคือสามนาที

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

1

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

f
g
h

กด Ecology (สิ่งแวดลอม)

i

กด

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Ecology (สิ่งแวดลอม)

f
g

กด Ecology (สิ่งแวดลอม)

h

กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

i

กด

กด Toner Save
(รูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร))

หมายเหตุ

1

การตั้งคาเวลาพักสามารถชวยลดปริมาณการใชพ
ลังงานได เมื่อเครื่องพิมพอยูในโหมดพัก
(โหมดประหยัดพลังงาน)
เครื่องพิมพจะทํางานเสมือนเครื่องพิมพปดอยู
เครื่องพิมพจะกลับมาทํางานอีกครั้งและเริ่มพิมพเ
มื่อไดรับงานพิมพ

a

d
e

1

เมื่อเครื่องเขาสูโหมดพัก
ไฟสองสวางจอสัมผัสจะปดลง
สําหรับรุน MFC เทานั้น

ไมแนะนําใหใชรูปแบบการประหยัดผงหมึก
(โทนเนอร) ในการพิมพภาพถายหรือภาพ
Greyscale

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Ecology (สิ่งแวดลอม)

กด Sleep Time (เวลาพัก)
ใชงานแปนพิมพของจอสัมผัส ใสระยะเวลา
(0-50 นาที)
เครือ
่ งจะคงสถานะวางกอนทีจ
่ ะเขาสูโ หมดพัก
กด OK (ตกลง)

3

บทที่ 1

โหมดหยุดชั่วคราว

1

หากเครื่องพิมพอยูในโหมดพัก
และไมไดรับงานใดๆ เปนระยะเวลาหนึ่ง
เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดหยุดชั่วคราวโดยอัตโนมั
ติ โหมดหยุดชั่วคราวใชพลังงานนอยกวาโหมดพัก
เครื่องพิมพจะเรียกคืนการทํางานเมื่อเครื่องพิมพไ
ดรับงานพิมพ หรือเมื่อคุณสัมผัสจอสัมผัส

โหมดเงียบ
การตั้งคาโหมดเงียบจะชวยลดเสียงขณะพิมพ
เมื่อโหมดเงียบเปน On (เปด)
ความเร็วในการพิมพจะลดลง การตั้งคาเริ่มตนคือ
Off (ปด)

เมือ
่ เครือ
่ งอยูใ นโหมดหยุดชั่วคราว
ไฟสองสวางของจอสัมผัสจะปด และ

จะกะพริบ

ปดเครื่องอัตโนมัติ
(รุน DCP เทานั้น)

1

หากเครื่องอยูในโหมดหยุดชั่วคราวมาชั่วขณะหนึ่ง
แลว เครื่องจะเขาสูโหมดปดเครื่อง
ในการเริ่มตนการพิมพ ใหกด
และสงขอมูลการพิมพ

บนแผงสัมผัส

คุณสามารถเลือกระยะเวลาที่เครื่องตองอยูในโหม
ดหยุดชั่วคราวกอนที่จะเขาสูโหมดปดเครื่องอัตโน
มัติ โดยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้:

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)
กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Ecology (สิ่งแวดลอม)

f
g

กด Ecology (สิ่งแวดลอม)

h

เลือกระยะเวลา Off (ปด), 1hour
(1 ชั่วโมง), 2hours (2 ชั่วโมง), 4hours
(4 ชั่วโมง) หรือ 8hours (8 ชั่วโมง)
เครื่องจะคงสถานะวางกอนที่จะเขาสูโหมดป
ดเครื่องอัตโนมัติ

i

กด

4

กด Auto Power Off
(ปดเครื่องอัตโนมัติ)

คุณสมบัตข
ิ องโหมดเงียบ

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

f
g
h

กด Ecology (สิ่งแวดลอม)

i

กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Ecology (สิ่งแวดลอม)

กด Quiet Mode (โหมดเงียบ)
กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

1

1

การตั้งคาทั่วไป

จอสัมผัส
การตั้งคาความสวางของไฟสอง
สวาง
คุณสามารถปรับคาความสวางของไฟสองสวางจอ
สัมผัสหนาจอแสดงผลแบบ LCD
หากคุณมีปญหาในการอานจอสัมผัส
ใหลองเปลี่ยนคาติดตั้งความสวาง

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)
กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
LCD Settings (การตั้งคา LCD)

f
g
h

กด LCD Settings (การตั้งคา LCD)

i

กด

1

1

การตั้งคาตัวตั้งเวลาหรี่ไฟสองส
วาง

คุณสามารถตั้งคาวาจะใหไฟสองสวางจอสัมผัสหน
าจอแสดงผลแบบ LCD
ใหเปดคางไวหลังจากคุณกลับสูหนาจอหลักได

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

f
g
h

กด LCD Settings (การตั้งคา LCD)

กด Backlight (ไฟสองสวาง)
กด Light (จาง), Med (ปานกลาง) หรือ
Dark (มืด)

1

i

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
LCD Settings (การตั้งคา LCD)

กด Dim Timer (ตัวตั้งเวลาหรี่ไฟ)
กด Off (ปด), 10Secs (10 วินาที),
20Secs (20 วินาที) หรือ 30Secs (30
วินาที)
กด

5

1

บทที่ 1

คาตัวเลขที่ใชในการตัดส
ายเพื่อโทรออก
(รุน MFC เทานั้น)

กด

d
e

กด Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)

f

กด Dial Prefix
(คาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออก)

g

กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))
คุณสามารถปดหมายเลขที่กําหนดลวงหนาไ
ดโดยกด Off (ปด)
หมายเลขหมายเลขที่กําหนดลวงหนาจะยังค
งปดอยูจนกระทั่งคุณกด On (เปด)

กด Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)

h

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Dial Prefix
(คาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออก)

กด Dial Prefix
(คาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออก)

i

ใหทาํ สิง ใดสิง หนึง ตอไปนีโ ดยใชแปนพิมพขอ
งจอสัมผัส

การตั้งคาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพือ
่ โทรออกจะ
เรียกหมายเลขที่กําหนดไวลวงหนาตามดวยหมาย
เลขโทรสารที่ตองการโทรออกโดยอัตโนมัติ
ตัวอยางเชน:
หากระบบโทรศัพทของคุณกําหนดใหเรียกหมายเ
ลข 9 เพื่อตัดสายโทรออกไปยังหมายเลขภายนอก
ใชการตั้งคานี้เพือ
่ ตัดสายโทรออกดวยหมายเลข 9
สําหรับทุกหมายเลขโทรสารที่คุณสงโดยอัตโนมัติ

การตัง้ คาหมายเลขทีก
่ ําหนดลวงหนา

d
e

1

a
b
c

1

a
b
c

การเปลีย
่ นหมายเลขที่กําหนดไว
ลวงหนา

1

กด
กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)

f

กด Dial Prefix
(คาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออก)

g
h

กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))

i

ปอนหมายเลขที่กําหนดลวงหนา (สูงสุด 5
ตัว) โดยใชแปนพิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

• คุณสามารถใชตัวเลข 0 ถึง 9, # และ l
(คุณไมสามารถใช !
พรอมกับตัวเลขหรือสัญลักษณอื่นๆ)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Initial Setup (การตั้งคาเบื้องตน)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Dial Prefix
(คาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออก)

 เพื่อเปลี่ยนหมายเลขที่กําหนดลวงหนา
กด d หรือ c
เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอรไวที่ตัวเลขที่
จะลบ และกดปุม Backspace
จากนั้นกดตัวเลขที่ถูกตอง

กด Dial Prefix
(คาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออก)

หมายเหตุ

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

ทําซ้ําจนกระทั่งหมายเลขที่กําหนดลวงห
นาถูกตอง จากนั้นกด OK (ตกลง)
 ถาตองการออกโดยไมเปลี่ยนแปลง กด
OK (ตกลง)

หมายเหตุ
• คุณสามารถใชตวั เลข 0 ถึง 9, # และ l
(คุณไมสามารถใช ! พรอมกับตัวเลขหรือสัญลักษณอน
ื ๆ)

• ถาระบบโทรศัพทของคุณตองการชวงพักการเรียก
ซ้ําตามเวลา (กดวางสาย) ใหกด ! บนจอสัมผัส

• ถาระบบโทรศัพทของคุณตองการชวงพักการเรียก
ซ้าํ ตามเวลา (กดวางสาย) ใหกด ! บนจอสัมผัส

• ถาเปดโหมดการกดโทรออกแบบหมุน
จะไมสามารถใช # และ l

• ถาเปดโหมดการกดโทรออกแบบหมุน
จะไมสามารถใช # และ l

j
6

กด

j

กด

2

คุณลักษณะความปลอดภัย

Secure Function Lock
3.0

ผูดูแลระบบสามารถตั้งคาจํากัดสําหรับผูใชแตละค
นพรอมทั้งกําหนดรหัสผานของผูใช
2

Secure Function Lock
ใหคุณจํากัดการเขาถึงของผูใชทั่วไปในการทํางา
นของเครื่องพิมพตอไปนี้:
 Fax TX (การสงสัญญาณโทรสาร)
(การสงโทรสาร) 1

จดบันทึกรหัสผานของคุณเก็บไว
หากคุณลืมรหัสผาน
คุณตองตั้งคาใหมใหรหัสผานที่ถูกเก็บอยูในเครื่อง
พิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาใหมสํา
หรับรหัสผาน
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของบราเดอร

หมายเหตุ

 Fax RX (การรับสัญญาณโทรสาร)
(การรับโทรสาร) 1

• Secure Function Lock
สามารถตั้งคาโดยใชการบริหารจัดการบนเว็บ
หรือ BRAdmin Professional 3 (Windows®
เทานั้น)

 Copy (คัดลอก)
 Scan (สแกน) (ระยะไกล) 2 3

• เฉพาะผูด
 แ
ู ลระบบเทานัน
 ทีส
 ามารถตัง คาขีดจํากั
ดและเปลี่ยนแปลงใหกับผูใชแตละรายได

 Scan (สแกน) (โดยตรง) 3 4
 USB Direct Print (การพิมพโดยตรงผาน
USB)

• (สําหรับ MFC-L9550CDW)
ใชการตรวจสอบตัวตนผานบัตรเพื่อสลับไปยัง
ผูใชรายอื่นและเขาถึงการทํางานตางๆ เชน
การสงหรือการรับโทรสาร การทําสําเนา
การสแกนระยะไกล 1 หรือโดยตรง 2 ,
การพิมพโดยตรงผาน USB
และการเชื่อมตอเว็บ

 Print (พิมพ) 5
 Web Connect (การเชื่อมตอเว็บ) (Upload
(อัพโหลด))
 Web Connect (การเชื่อมตอเว็บ)
(Download (ดาวนโหลด))
 Color Print (งานพิมพสี) 5 6
 Page Limits (ขอจํากัดจํานวนหนาสูงสุด)
1

สําหรับรุน MFC เทานั้น

2

สแกนยกเวนสแกนไปยัง USB

3

ฟงกชั่นสแกนประกอบดวยงานสแกนผาน Brother
iPrint&Scan

4

สแกนไปยัง USB

5

งานพิมพและงานพิมพสีรวมถึงงานพิมพผาน Google
Cloud Print™ และ Brother iPrint&Scan

6

ใชไดสําหรับ Print (พิมพ), USB Direct Print
(พิมพโดยตรงผาน USB), Copy (สําเนา) และ Web
Connect (การเชื่อมตอเว็บ) (Download
(ดาวนโหลด))

2

1

การสแกน ยกเวนการสแกนไปยัง USB

2

สแกนไปยัง USB

6

คุณลักษณะนี้จะปองกันไมใหผูใชเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งคาเริ่มตนของเครื่องพิมพโดยจํากัดการเขาถึงก
ารตั้งคาของเครื่อง
กอนใชคุณลักษณะความปลอดภัย
คุณตองปอนรหัสผานผูดูแลระบบ
7
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บทที่ 2

กอนการเริ่มตนใชงาน Secure
Function Lock 3.0

2

การเปด/ปด Secure Function
Lock

คุณสามารถกําหนดคา Secure Function Lock
โดยใชเว็บเบราวเซอร กอนการกําหนดคา
จะตองเตรียมการดังตอไปนี้

a
b

คลิก Administrator (ผูดูแลระบบ)

a
b

c

เลือก Secure Function Lock หรือ Off
(ปด)

d

คลิก Submit (สง)

เริ่มเว็บเบราวเซอรของคุณ
พิมพ “vเลขที่อยูไอพีของเครื่อง/”
ในแถบแอดเดรสของเบราวเซอร (โดยที่
“เลขที่อยูไอพีของเครื่อง”
คือเลขที่อยูไอพีของเครื่องพิมพหรือชื่อเซิร
ฟเวอรการพิมพ)
 ตัวอยางเชน:
v192.168.1.2/

หมายเหตุ
คุณสามารถหาเลขที่อยูไอพีของเครื่องในรายก
ารการกําหนดคาเครือขาย
(uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

c

พิมพรหัสผานผูดูแลระบบในชอง Login
(เขาสูระบบ)
(นี่คือรหัสผานที่จะเขาสูหนาเว็บของเครื่อง)
คลิก

หมายเหตุ
ถาคุณกําลังใชงานเว็บเบราวเซอรเพื่อกําหนด
การตั้งคาเครื่องเปนครั้งแรก ใหตั้งรหัสผาน
(uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

8

คลิก User Restriction Function
(ฟงกชันการจํากัดผูใช)

หมายเหตุ
ไอคอน Secure Function Lock
จะแสดงขึ้นใตเวลาและวันที่

2

คุณลักษณะความปลอดภัย

กําหนดคา Secure Function
Lock 3.0
โดยใชการบริหารจัดการบนเว็บ

2

ตั้งคากลุมดวยการจํากัดและตั้งคาผูใชดวยรหัสผา
นและรหัสบัตร (รหัส NFC) 1
คุณสามารถตั้งคากลุมที่จํากัดไดสูงสุด 100 กลุม
และผูใช 100 คน
กําหนดการตั้งคาเหลานี้ผานเว็บเบราวเซอร
เพื่อตั้งคาหนาเว็บ ดู กอนการเริ่มตนใชงาน
Secure Function Lock 3.0 uu หนา 8
จากนั้นทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1

สําหรับ MFC-L9550CDW

a
b

คลิก Administrator (ผูดูแลระบบ)

c

พิมพชื่อกลุมเปนตัวเลขและตัวอักษร (สูงสุด
15 ตัวอักษร) ในชอง User List /
Restricted Functions (รายชื่อผูใช /
ฟงกชันที่จํากัด)

g

ในชองขอมูล User List (รายชื่อผูใช)
ใหพิมพชื่อผูใชสูงสุด 20 ตัวอักษร

h

ในชอง PIN Number (หมายเลข PIN)
พิมพรหัสผานสี่หลัก

i

(สําหรับ MFC-L9550CDW)
ในชอง Card ID (NFC ID) (รหัสบัตร
(รหัส NFC)) พิมพหมายเลขบัตร (สูงสุด 16
ตัวอักษร) 1
1

คุณสามารถใชตัวเลขตั้งแต 0 - 9
และตัวอักษรตั้งแต A - F
(ไมคํานึงถึงตัวพิมพเล็กใหญ)

j

เลือก User List / Restricted Functions
(รายชือ
่ ผูใ ช / ฟงกชันทีจ
่ ํากัด)
จากรายการแบบหลนลงสําหรับผูใ ชแตละราย

k

คลิก Submit (สง)

คลิก Restricted Functions xx-xx
(ฟงกชันที่จํากัด xx-xx)

d

ใน Print (พิมพ) และคอลัมนอื่นๆ
ลบเครื่องหมายออกจากกลองทําเครื่องหมา
ยเพื่อจํากัดการเขาถึงการทํางาน
เพื่อกําหนดคาจํานวนหนาสูงสุด
เลือกกลองทําเครื่องหมาย On (เปด) ใน
Page Limits (ขอจํากัดจํานวนหนาสูงสุด)
จากนั้นพิมพตัวเลขในชองขอมูล Max.
Pages (จํานวนหนาสูงสุด)

e
f

คลิก Submit (สง)
คลิก User List xx-xx (รายชื่อผูใช xx-xx)

9
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การตั้งคาผูใชโดยการตรวจสอบ
ตัวตนผานบัตร
(สําหรับ MFC-L9550CDW)

การตั้งคาและการเปลี่ยนคาโหม
ดผูใชทั่วไป
2

กอนทีจ
่ ะตั้งคาผูใ ชโดยการตรวจสอบตัวตนผานบัตร
คุณตองตัง้ คาการทํางานทีจ
่ ํากัดและรายชือ
่ ผูใ ชโด
ยใชเว็บเบราวเซอร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู กําหนดคา Secure

Function Lock 3.0
โดยใชการบริหารจัดการบนเว็บ uu หนา 9

a

การเปลีย
 นแปลงโหมดผูใ ชทจ
 ี าํ กัดโดยใชหนา
จอสัมผัส (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดู การเปลี่ยนเปนโหมดผูใชที่จํากัดโด
ยใชหนาจอสัมผัส uu หนา 11)

b

กด

c
d

กด Register Card (ลงทะเบียนบัตร)

e

กด OK (ตกลง)

โหมดผูใชทั่วไปจํากัดการทํางานที่ใชไดสําหรับผูใ
ชทุกคนที่ไมมีรหัสผาน
เมื่อคุณตั้งคาการจํากัดสิทธิ์สําหรับผูใชทัวไป
คุณจะตองดําเนินการผานการบริหารจัดการบนเว็บ
หรือ BRAdmin Professional 3 (เฉพาะ
Windows®) เทานั้น (uu
คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช)

a
b

คลิก Administrator (ผูดูแลระบบ)

c

ในแถว Public Mode (โหมดสาธารณะ)
ใหลบเครื่องหมายออกจากกลองทําเครื่องห
มายเพื่อจํากัดการทํางานในโหมดผูใชทั่วไป
เพื่อกําหนดคาจํานวนหนาสูงสุด
เลือกกลองทําเครื่องหมาย On (เปด) ใน
Page Limits (ขอจํากัดจํานวนหนาสูงสุด)
จากนั้นพิมพตัวเลขในชองขอมูล Max.
Pages (จํานวนหนาสูงสุด)

d

คลิก Submit (สง)

XXXXX

แตะบัตรบนเครื่องอาน NFC
หนาจอสัมผัสจะแสดงรหัสบัตร

คลิก Restricted Functions xx-xx
(ฟงกชันที่จํากัด xx-xx)

หมายเหตุ
• ในการเปลี่ยนแปลงรหัสบัตร
แตะบัตรใหมบนเครื่องอาน NFC ในขอ d
• เครื่องอาน NFC
อาจไมสามารถตรวจพบขอมูลได
หากใสบัตรไวในซอง
ใหนําบัตรออกจากซอง
เมื่อคุณแตะบัตรบนเครื่องอาน NFC

10

2
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การสลับการใชงานของผูใช

2

การตั้งคานี้อนุญาตใหคุณสลับการใชงานระหวางผู
ใชที่ถูกจํากัดที่ลงทะเบียนกับโหมดสาธารณะเมือเ
ปด Secure Function Lock

การเปลีย
่ นเปนโหมดผูใชที่จํากัดโดยใชห
นาจอสัมผัส

2

a

กด

Public

การเปลี่ยนเปนโหมดผูใชที่จํากัดโดยใชเ
ครื่องอาน NFC
(สําหรับ MFC-L9550CDW)

a

กด

b
c

แตะบัตรบนเครื่องอาน NFC

หรือ

2

เพื่อกลับไปยังหนาจอพรอมทํางาน

2

เมื่อคุณเขาสูระบบสําเร็จแลว
หนาจอสัมผัสจะแสดง Authorization
Succeeded (อนุญาตสําเร็จ)

หมายเหตุ
XXXXX
(โดยที่ xxxxx คือชื่อผูใช)

b
c
d
e

กด Change User (เปลี่ยนผูใช)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงชื่อผูใชของคุณ
กดที่ชื่อผูใชของคุณ
ใสรหัสผานของผูใ ชสห
ี ลักของคุณโดยใชแปน
พิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

• คุณสามารถเขาสูร ะบบไดโดยแตะบัตรบนเครือ
 งอ
าน NFC
แมเครื่องจะตั้งคาเปนโหมดสาธารณะหรือมีผูใ
ชรายอื่นเขาสูระบบก็ตาม
• เครือ
่ งอาน NFC อาจไมสามารถตรวจพบขอมูลได
หากใสบต
ั รไวในซอง ใหนําบัตรออกจากซอง
เมือ
่ คุณแตะบัตรบนเครือ
่ งอาน NFC

การเปลี่ยนเปนโหมดสาธารณะโดยใชหน
าจอสัมผัส

a

หมายเหตุ
• ถารหัสปจจุบน
ั ถูกจํากัดสิทธิส
 าํ หรับการทํางานที
คุณตองการ Access Denied
(ปฏิเสธการเขาถึง) จะปรากฏบนหนาจอสัมผัส
• ถารหัสของคุณมีการใชงานจนถึงขอจํากัดจํานวน
หนาสูงสุดแลว จอสัมผัสจะแสดง Limit
Exceeded (เกินขีดจํากัด) หรือ No
Permission (ไมมีสิทธิ์)
เมื่อคุณพยายามพิมพ
ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้ง
คา Secure Function Lock
• ถารหัสของคุณมีการจํากัดใหปดการใชงาน
Color Print (งานพิมพสี)
หนาจอสัมผัสจะแสดง No Permission
(ไมมีสิทธิ์) หรือ Function Locked
(ล็อคฟงกชัน) เมื่อคุณพยายามพิมพเอกสารสี

กด

2

XXXXX

(โดยที่ xxxxx คือชื่อผูใช)

b

กด Go to Public (ไปยังสาธารณะ)

หมายเหตุ
• หลังจากผูใ ชทถ
ี่ ูกจํากัดสิทธิใ์ ชงานเครือ
่ งเสร็จแลว
เครือ
่ งจะกลับสูโ หมดผูใ ชทวั่ ไปหลังจากผานไปห
นึง่ นาที
• ถาการทํางานทีค
 ณ
ุ ตองการนัน
 ถูกจํากัดสิทธิส
 าํ ห
รับผูใชทุกคน Access Denied
(ปฏิเสธการเขาถึง) จะปรากฏบนหนาจอสัมผัส
และหนาจอเปลี่ยนผูใชจะปรากฏขึ้น
คุณไมสามารถเขาถึงการทํางานได
ติดตอผูดูแลระบบของคุณเพือ
่ ตรวจสอบการตั้ง
คา Secure Function Lock
• ถา Public Mode (โหมดสาธารณะ)
มีการจํากัดใหปดการใชงาน Color Print
(งานพิมพสี) หนาจอสัมผัสจะแสดง No
Permission (ไมมีสิทธิ์) หรือ Function
Locked (ล็อคฟงกชัน)
เมื่อคุณพยายามพิมพเอกสารสี
11
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การตรวจสอบตัวตนผาน
Active Directory
การตรวจสอบตัวตนผาน Active Directory
Authentication จะจํากัดการใชงานเครื่อง
Brother หากเปดใชงานการตรวจสอบตัวตนผาน
Active Directory
แผงควบคุมของเครื่องจะถูกล็อค
การตั้งคาของเครื่องจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
จนกวาผูใชจะปอนรหัสผูใช ชื่อโดเมน
และรหัสผาน
การตรวจสอบตัวตนผาน Active Directory
ประกอบดวยคุณสมบัติตอไปนี้:
 จัดเก็บโทรสารรับเขา
 รับที่อยูอีเมลของเครื่องจากเซิรฟเวอร LDAP
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการตรวจสอบตั
วตนผาน Active Directory
โดยใชการบริหารจัดการบนเว็บหรือ BRAdmin
Professional 3 (Windows®)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบตัวตน
ผาน Active Directory uu
คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การเปด/ปดการล็อคการตรวจส
อบตัวตนผาน Active Directory

2

2

a
b

เริ่มเว็บบราวเซอรของคุณ
พิมพ “http://เลขที่อยูไอพีของเครื่อง/”
ในแถบแอดเดรสของเบราวเซอร (โดยที่
“เลขที่อยูไอพีของเครื่อง”
คือเลขที่อยูไอพีของเครื่องพิมพหรือชื่อเซิร
ฟเวอรการพิมพ)
 ตัวอยางเชน:
http://192.168.1.2/

c
d

คลิก Administrator (ผูดูแลระบบ)

e

เลือก Active Directory
Authentication (การตรวจสอบตัวตนผาน
Active Directory) หรือ Off (ปด)

f

คลิก Submit (สง)

คลิก User Restriction Function
(ฟงกชันการจํากัดผูใช)

หมายเหตุ
• คุณตองกําหนดการตั้งคาเซิรฟเวอร Active
Directory
เพื่อเปดใชงานการตรวจสอบตัวตนผาน Active
Directory
• การล็อคแผงควบคุมจะเปดใชงาน
หากมีการกําหนดคาเซิรฟเวอร Active
Directory อยางถูกตอง
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IPSec
IPsec (Internet Protocol Security)
เปนโปรโตคอลความปลอดภัยที่ใชฟงกชัน
Internet Protocol
ที่เลือกไดเพื่อปองกันการจัดการ
และชวยใหแนใจวาจะมีการรักษาความลับของขอ
มูลที่สงโดยเปน IP packets IPsec
จะเขารหัสขอมูลที่สงผานเครือขาย เชน
งานพิมพที่สงจากคอมพิวเตอรไปยังเครื่องพิมพ
เนื่องจากขอมูลถูกเขารหัสที่ระดับเครือขาย
แอพพลิเคชันที่ใชโปรโตคอลระดับสูงกวาจะใช
IPsec แมวาผูใชจะไมทราบวามีการใชก็ตาม
IPsec จะสนับสนุนการทํางานตอไปนี้:
 การสง IPsec
 การตั้งคา IPsec
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IPsec
uu คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

2

การล็อคการตั้งคา

2

การล็อคการตั้งคาชวยใหคุณตั้งคารหัสผานเพื่อไม
ใหบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเครื่องพิมพของ
คุณโดยไมไดตั้งใจ
จดบันทึกรหัสผานของคุณเก็บไว
หากคุณลืมรหัสผาน
คุณตองตั้งคาใหมใหรหัสผานที่ถูกเก็บอยูในเครื่อง
พิมพ
โปรดโทรติดตอผูดูแลระบบของคุณหรือบริการลูก
คาสัมพันธของ Brother
ขณะที่ การล็อคการตั้งคาเปน On (เปด)
คุณจะไมสามารถเขาถึงการตั้งคาของเครื่องได
(สําหรับรุน MFC เทานั้น)
การตั้งคาเครื่องพิมพไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดผา
นทางโปรแกรมอรรถประโยชน
การติดตั้งระยะไกล ขณะการล็อคการตั้งคาเปน
On (เปด)
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บทที่ 2

การตั้งรหัสผานผูดูแลระบบ

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e
f
g

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

การเปลีย
่ นรหัสผานผูดูแลระบบ
สําหรับการล็อกการตั้งคา

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

f
g
h

กด Setting Lock (การล็อคการตั้งคา)

กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setting Lock (การล็อคการตั้งคา)
กด Setting Lock (การล็อคการตั้งคา)
ใสเลขรหัสสีห
 ลักเพือ
 เปนรหัสผานใหมโดยใช
แปนพิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

h

ใสรหัสผานอีกครั้ง เมื่อจอสัมผัสแสดง
Verify: (ยืนยัน:).
กด OK (ตกลง)

i

กด
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2

2

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setting Lock (การล็อคการตั้งคา)

กด Set Password (กําหนดรหัสผาน)
ใสรหัสผานเดิมสีห
 ลักโดยใชแปนพิมพของจอ
สัมผัส
กด OK (ตกลง)

i

ใสเลขรหัสสีห
 ลักเพือ
 เปนรหัสผานใหมโดยใช
แปนพิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

j

ใสรหัสผานอีกครั้ง เมื่อจอสัมผัสแสดง
Verify: (ยืนยัน:)
กด OK (ตกลง)

k

กด

คุณลักษณะความปลอดภัย

การเปด/ปดการล็อคการตั้งคา

2

ถาคุณปอนรหัสผานผิด จอสัมผัสจะแสดง Wrong
Password (รหัสไมถูกตอง)
ปอนรหัสผานที่ถูกตองอีกครั้ง

การเปดการล็อคการตั้งคา

2

การจํากัดการโทร
(รุน MFC เทานั้น)

2

คุณลักษณะนี้ใชสําหรับปองกันไมใหผูใชสงโทรส
ารหรือโทรออกไปยังหมายเลขที่ผิดโดยไมตั้งใจ
คุณสามารถตั้งใหเครื่องจํากัดการโทร
เมื่อคุณใชแปนกดหมายเลข สมุดที่อยู และทางลัด

a

กด

ถาคุณเลือก Off (ปด) เครื่องจะไมจํากัดวิธี
การโทร

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

ถาคุณเลือก Enter # Twice (ใส # สองครั้ง)
เครื่องจะสอบถามใหคุณปอนหมายเลขอีกครั้ง
จากนั้น ถาคุณปอนหมายเลขเดียวกันถูกตอง
เครื่องพิมพจะเริ่มการโทร ถาคุณปอนหมายเลขอื่น
จอสัมผัสจะแสดงขอความแสดงขอผิดพลาด

d
e
f
g
h

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
General Setup (การตั้งคาทั่วไป)
กด General Setup (การตั้งคาทั่วไป)

กด Setting Lock (การล็อคการตั้งคา)

ขอจํากัดการใชแปนกดหมายเลข

2

กด Lock OffOn (ปดเปดการล็อค)
ใสรหัสผานผูด
 แ
ู ลระบบสีห
 ลักทีล
 งทะเบียนโด
ยใชแปนพิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

การปดการล็อคการตั้งคา

a

ถาคุณเลือก On (เปด)
เครื่องพิมพจะจํากัดการสงโทรสารทั้งหมดและการ
โทรออกทั้งหมดสําหรับวิธีการโทรนั้น

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setting Lock (การล็อคการตั้งคา)

กด

2

䣕䣧䣶䣶䣫䣰䣩䢢䣎䣱䣥䣭

บนจอสัมผัส

b

ใสรหัสผานผูด
 แ
ู ลระบบสีห
 ลักทีล
 งทะเบียนโด
ยใชแปนพิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f

กด Dial Restriction
(การจํากัดการโทร)

g
h

กด Dial Pad (แปนตัวเลข)

i

กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Dial Restriction (การจํากัดการโทร)

กด Enter # Twice (ใส # สองครั้ง) On
(เปด) หรือ Off (ปด)
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บทที่ 2

การจํากัดสมุดทีอ
่ ยู

2

การจํากัดเซิรฟเวอร LDAP

a

กด

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

d
e

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)
กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Dial Restriction (การจํากัดการโทร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Dial Restriction (การจํากัดการโทร)

f

กด Dial Restriction
(การจํากัดการโทร)

f

กด Dial Restriction
(การจํากัดการโทร)

g
h

กด Address Book (สมุดที่อยู)

g
h

กด LDAP Server (เซิรฟเวอร LDAP)

i

กด

i

กด

กด Enter # Twice (ใส # สองครั้ง) On
(เปด) หรือ Off (ปด)

การจํากัดทางลัด

กด Enter # Twice (ใส # สองครั้ง) On
(เปด) หรือ Off (ปด)

หมายเหตุ
2

• การตั้งคา Enter # Twice (ใส # สองครั้ง)
จะไมทํางาน ถาคุณยกหูฟงโทรศัพทภายนอก
หรือกด Hook (ปุมวางสาย) กอนใสหมายเลข
เครื่องจะไมขอใหใสหมายเลขอีกครั้ง

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

• คุณไมสามารถจํากัดการโทร เมื่อใช
Redial/Pause (โทรซ้ํา/หยุดชั่วคราว)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

• ถาคุณเลือก On (เปด) หรือ Enter # Twice
(ใส # สองครัง้ )
คุณไมสามารถใชคณ
ุ สมบัตก
ิ ารกระจายสัญญาณ

d
e

กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Dial Restriction (การจํากัดการโทร)

f

กด Dial Restriction
(การจํากัดการโทร)

g
h

กด Shortcuts (ทางลัด)

i

กด
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กด Enter # Twice (ใส # สองครั้ง) On
(เปด) หรือ Off (ปด)

2

3

การสงโทรสาร (รุน MFC เทานั้น)

ตัวเลือกการสงเพิ่มเติม
การสงโทรสารโดยใชการตั้งคา
หลายคา

3

จอสัมผัสจะแสดง:
3

3

3

กอนที่คุณจะสงโทรสาร
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้แบบใดก็ได:
 2-sided Fax (โทรสารแบบ 2 ดาน) 1
 Contrast (ความคมชัด)

b
c

 Fax Resolution
(ความละเอียดของโทรสาร)
 Real Time TX (การสงสัญญาณแบบทันที)
 Overseas Mode
(โหมดการสงโทรสารไปยังตางประเทศ)
 Delayed Fax (การชะลอการสงโทรสาร)
 Batch TX (การสงแบบยกชุด)
 Coverpage Note (หมายเหตุบนหนาปก)
 Coverpage Setup (การตั้งคาหนาปก)
 Broadcasting (การกระจายสัญญาณ)
1

สําหรับ MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW

a

ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:
 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป
น Off (ปด) กด

(Fax (โทรสาร))

 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป
น On (เปด) กด

(Fax (โทรสาร))

และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

d
e

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาที่คุณตองการ
จากนั้นกดการตั้งคานั้น
กดตัวเลือกที่คุณตองการ
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ทําซ้ําขั้นตอน c และ d
เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
 เมื่อคุณเลือกการตั้งคาเสร็จแลว กด OK
(ตกลง)
ไปที่ขั้นตอนถัดไปเพื่อสงโทรสารของคุ
ณ

หมายเหตุ
• การตั้งคาสวนมากเปนการตั้งคาชั่วคราว
และเครื่องจะยอนกลับสูการตั้งคาเริ่มตนหลังจ
ากที่คุณสงโทรสารแลว
• คุณสามารถบันทึกการตัง คาบางอยางทีค
 ณ
ุ ใชบอ

ยไดโดยการตั้งใหเปนการตั้งคาเริ่มตน
การตั้งคาเหลานี้จะคงอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยนอี
กครั้ง (ดู

ตั้งคาการเปลี่ยนแปลงของคุณเปนคาเริ่มตนค
าใหม uu หนา 25)

• คุณสามารถบันทึกการตัง คาบางอยางทีค
 ณ
ุ ใชบอ

ยไดโดยการตั้งใหเปนทางลัด
(ดู บันทึกตัวเลือกโทรสารใหเปนทางลัด
uu หนา 26)
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บทที่ 3

การเปลี่ยนแปลงโครงหนาโทรส
ารแบบพิมพ 2 ดาน
(MFC-L8850CDW และ
MFC-L9550CDW)

 ถาเอกสารของคุณพลิกตามดานสั้น กด
2-sided Scan: Short Edge
(สแกน 2 ดาน: ดานสั้น)

3

ดานสั้น
แนวตั้ง

คุณจะตองเลือก รูปแบบการสแกน 2 ดาน
กอนที่คุณจะสงโทรสารแบบ 2 ดาน
รูปแบบที่คุณเลือกขึ้นอยูกับโครงหนาโทรสารแบบ
พิมพ 2 ดาน

a

โหลดเอกสารจาก ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

b

ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:
 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป
น Off (ปด) กด

(Fax (โทรสาร))

 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป
น On (เปด) กด

(Fax (โทรสาร))

และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

c
d
e
f

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
2-sided Fax (โทรสารแบบ 2 ดาน)
กด 2-sided Fax (โทรสารแบบ 2 ดาน)
ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:
 ถาเอกสารของคุณพลิกตามดานยาว กด
2-sided Scan: Long Edge
(สแกน 2 ดาน: ดานยาว)

ดานยาว
แนวตั้ง
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แนวนอน

แนวนอน

การสงโทรสาร (รุน MFC เทานั้น)

ความคมชัด

3

สําหรับเอกสารสวนใหญ การตั้งคาเริ่มตนของ
Auto (อัตโนมัติ) จะใหผลลัพธที่ดีที่สุด
Auto (อัตโนมัติ)
จะเลือกความเขมที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเอกสารข
องคุณโดยอัตโนมัติ
ถาเอกสารของคุณสีจางมากหรือมืดมาก
การเปลี่ยนความเขมอาจทําใหคุณภาพของโทรสา
รดีขึ้น

การเปลีย
่ นความละเอียดของโทรสาร
คุณภาพของโทรสารสามารถปรับปรุงไดโดยเปลี่ย
นความละเอียดของโทรสาร
การตั้งคานี้เปนการตั้งคาชั่วคราวที่จะมีผลใชงานไ
ดกับการสงโทรสารครั้งถัดไปเทานั้น

a

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เมือ
 การเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตังคาเป
น Off (ปด) กด

เลือก Dark (เขม)
เพื่อปรับเอกสารที่สงโทรสารใหสวางขึ้น

ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:
 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป
น Off (ปด) กด

(Fax (โทรสาร))

 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป
น On (เปด) กด

(Fax (โทรสาร))

และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

b
c
d
e

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Contrast (ความคมชัด)

(Fax (โทรสาร))

 เมือ
 การเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป
น On (เปด) กด

เลือก Light (จาง)
เพื่อปรับเอกสารที่สงโทรสารใหมืดลง

a

3

(Fax (โทรสาร))

และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

b
c

กด Options (ตัวเลือก)

d

กด Fax Resolution
(ความละเอียดของโทรสาร)

e

กด Standard (มาตรฐาน), Fine
(ละเอียด), S.Fine (ละเอียดมาก) หรือ
Photo (ภาพถาย)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax Resolution
(ความละเอียดของโทรสาร)

หมายเหตุ
คุณสามารถเลือกการตั้งคาความละเอียดได 4
ระดับดังนี้

กด Contrast (ความคมชัด)
กด Auto (อัตโนมัติ), Light (จาง) หรือ
Dark (มืด)

หมายเหตุ
แมวาคุณจะเลือก Light (จาง) หรือ Dark
(มืด) เครื่องจะสงโทรสารโดยใชการตั้งคา
Auto (อัตโนมัติ) ถาคุณเลือก Photo
(ภาพถาย) เปนความละเอียดของโทรสาร

ขาวดํา
Standard
(มาตรฐาน)

เหมาะสําหรับเอกสารตัวพิมพสวน
ใหญ

Fine (ละเอียด) เหมาะสําหรับงานพิมพขนาดเล็กแ
ละจะใชระยะเวลาในการสงชากวา
ความละเอียดมาตรฐานเล็กนอย
S.Fine
(ละเอียดมาก)

เหมาะสําหรับงานพิมพที่มีขนาดเล็
กหรืองานอารตเวิรค
และใชระยะเวลาในการสงชากวาค
วามละเอียดแบบละเอียด

Photo
(ภาพถาย)

ใชเมือ
่ เอกสารมีระดับสีเทาทีม
่ ค
ี วา
มผันแปร หรือเปนภาพถาย
ซึง่ จะใชระยะเวลาในการสงชาที่สด
ุ

เวลาทีใ่ ชในการสงจะเพิม
่ ขึน
้ เมือ
่ เลือก S.Fine
(ละเอียดมาก) หรือ Photo (ภาพถาย)
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การดําเนินการสงเพิ่มเติม
การสงโทรสารดวยตนเอง
การสงสัญญาณดวยตนเอง

3

3

3

ในการสงสัญญาณดวยตนเอง คุณจะไดยินเสียง
การหมุนหมายเลขโทรศัพท
การเรียกและการรับโทรสารขณะสงโทรสาร

a
b

ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:
 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป
(Fax (โทรสาร))

 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป
น On กด

(Fax (โทรสาร)) และ

Sending Fax(es) (การสงโทรสาร)

c

กด Hook (ปุมวางสาย)
และฟงเสียงสัญญาณตอเลขหมาย

d
e

เรียกหมายเลขโทรสาร
เมื่อคุณไดยินเสียงสัญญาณเครื่องโทรสาร
กด Fax Start (เริ่มสงโทรสาร)
 หากคุณใชกระจกสแกนเนอร กด Send
(สง)
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คุณสามารถหมุนหมายเลขและเริ่มสแกนโทรสารล
งในหนวยความจํา
แมขณะที่เครื่องพิมพกําลังสงขอมูลจากหนวยควา
มจํา รับโทรสาร
หรือพิมพงานจากเครื่องคอมพิวเตอรได
จอสัมผัสจะแสดงหมายเลขงานใหม
จํานวนหนาที่คุณสแกนลงในหนวยความจําไดจะแ
ตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทขอมูลที่พิมพ

หมายเหตุ

โหลดเอกสารของคุณ

น Off (ปด) กด

การเขาถึงแบบคู

ถาคุณไดรับขอความ Out of Memory
(หนวยความจําหมด)
ขณะสแกนหนาแรกของโทรสาร กด
เพื่อยกเลิกการสแกน ถาคุณไดรับขอความ
Out of Memory (หนวยความจําหมด)
ขณะสแกนหนาถัดไป คุณสามารถกด Send
Now (สงทันที) เพื่อสงหนาที่สแกนแลว
หรือกด

เพื่อยกเลิกการทํางาน

3

การสงโทรสาร (รุน MFC เทานั้น)

การกระจายสัญญาณ

3

การกระจายสัญญาณใหคุณสงขอความโทรสารเดี
ยวกันไปยังหมายเลขโทรสารมากกวาหนึ่งหมายเล
ข คุณสามารถรวมหมายเลขกลุม สมุดที่อยู
หมายเลขโทรดวน และหมายเลข หมุน
ดวยตนเองสูงสุด 50
หมายเลขในการกระจายสัญญาณครั้งเดียวกัน

วิธีการกระจายสัญญาณโทรสาร

a
b

น Off (ปด) กด

น On (เปด) กด

(Fax (โทรสาร))

(Fax (โทรสาร))

และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

3

หมายเลขกลุมตองจัดเก็บในหนวยความจําของเครื
องพิมพกอนจึงจะสามารถใชงานไดในการกระจาย
สัญญาณ
หมายเลขกลุมจะรวมเอาหลายหมายเลขในสมุดที่
อยูเขาดวยกัน เพื่อการหมุนหมายเลขโดยงาย (ดู

การตั้งคากลุมสําหรับการกระจายสัญญาณ

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 เมือ
 การเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป

สมุดที่อยูตองไดรับการจัดเก็บในหนวยความจำขอ
งเครื่องพิมพกอนจึงจะสามารถใชงานไดในการกระ
จายสัญญาณ (uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

uu หนา 39)

โหลดเอกสารของคุณ

 เมือ
 การเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตังคาเป

คุณสามารถกระจายสัญญาณไดสูงสุด 350
หมายเลขที่ตางกัน

กอนที่คุณจะเริ่มการกระจายสัญญาณ

3

c
d

กด Options (ตัวเลือก)

e

กด Broadcasting
(การกระจายสัญญาณ)

f

กด Add Number (เพิ่มหมายเลข)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Broadcasting (การกระจายสัญญาณ)

หมายเหตุ

ถาคุณดาวนโหลดโทรสารอินเทอรเน็ต:
ถาคุณตองการกระจายสัญญาณผานทางอีเมล
กด

ใสอีเมล

(uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช) และกด OK
(ตกลง)

g

คุณสามารถเพิม
 หมายเลขไปยังการกระจายสั
ญญาณดวยวิธีตอไปนี้:
 กด Add Number (เพิ่มหมายเลข)
และใสหมายเลขโดยใชแปนพิมพของจอ
สัมผัส (uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)
กด OK (ตกลง)
 กด Add from Address book
(เพิม
่ จากสมุดทีอ
่ ยู) ปดนิว้ ขึน
้ หรือลง
หรือกด a หรือ b
เพือ
่ แสดงหมายเลขทีค
่ ณ
ุ ตองการเพิม
่ ไปยั
งการกระจายสัญญาณ
เลือกกลองทําเครือ
่ งหมายของหมายเลขที่
คุณตองการเพิม
่ ไปยังการกระจายสัญญาณ
เมือ
่ คุณเลือกหมายเลขทีค
่ ณ
ุ ตองการครบแ
ลว กด OK (ตกลง)
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 กด Search in Address book
(คนหาจากสมุดที่อยู)
กดตัวอักษรแรกของชื่อ และกด OK
(ตกลง) กดชื่อ
และกดหมายเลขที่คุณตองการเพิ่ม

h
i

หลังจากทีค
 ณ
ุ ใสหมายเลขโทรสารทัง หมดโด
ยการทําซ้ําขั้นตอน f และ g ใหกด OK
(ตกลง)
กด Fax Start (เริ่มสงโทรสาร)
หลังจากการกระจายสัญญาณเสร็จสิ้น
เครื่องพิมพจะพิมพรายงานการกระจายสัญญ
าณเพื่อแจงผลลัพธใหคุณทราบ

การยกเลิก
การกระจายสัญญาณที่อยูระหวางดําเนิน
การ
ขณะกระจายสัญญาณ
คุณสามารถยกเลิกโทรสารที่กําลังสงในปจจุบันหรื
องานกระจายสัญญาณทั้งหมด

a

กด

b

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เพื่อยกเลิกการกระจายสัญญาณทั้งหมด
กด Entire Broadcast
(การกระจายสัญญาณทั้งหมด)
ไปยังขั้นตอน c

หมายเหตุ
• ถาคุณไมไดใชหมายเลขใดในกลุมเกินขอจํากัด
คุณสามารถกระจายสัญญาณโทรสารไปยังหม
ายเลขที่แตกตางกันไดถึง 350 หมายเลข

 เพื่อยกเลิกงานปจจุบัน
กดปุมที่แสดงหมายเลขหรือชื่อที่กําลังโ
ทรออก ไปยังขั้นตอน d

• หนวยความจําที่มีในเครื่องจะแตกตางกันไป
ขึ้นกับชนิดของงานในหนวยความจํา
และหมายเลขที่ใชเพื่อการกระจายสัญญาณ
ถาคุณกระจายสัญญาณเปนจํานวนครั้งสูงสุดที่
มีแลว คุณจะไมสามารถใชการเขาถึงแบบคู
และการชะลอการสงโทรสารได

 เพื่อออกโดยไมตองยกเลิก กด

c
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เมือ
 จอสัมผัสสอบถามวาคุณตองการยกเลิกกา
รกระจายสัญญาณทั้งหมดหรือไม
ใหทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปนี้:
 กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

• ถาขอความ Out of Memory
(หนวยความจําหมด) ปรากฏ ใหกด
เพื่อหยุดงาน ถามีการสแกนมากกวาหนึ่งหนา
กด Send Now (สงทันที)
เพื่อสงสวนที่อยูในหนวยความจําของเครื่อง

3

 เพื่อออกโดยไมตองยกเลิก กด No (ไม)

d

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เพื่อยกเลิกงานปจจุบัน กด Yes (ใช)
 เพื่อออกโดยไมตองยกเลิก กด No (ไม)

การสงโทรสาร (รุน MFC เทานั้น)

การสงสัญญาณแบบทันที

3

เมื่อคุณกําลังสงโทรสาร
เครื่องพิมพจะสแกนเอกสารลงในหนวยความจําก
อนสงโทรสาร ทันทีที่สายโทรศัพทวาง
เครื่องจะเริ่มโทรออกและสงโทรสาร
บางครั้ง
คุณอาจตองการสงเอกสารที่สําคัญทันทีโดยไมตอ
งรอการสงสัญญาณของหนวยความจํา
คุณสามารถเปด Real Time TX
(การสงสัญญาณแบบทันที)

หมายเหตุ
• ถาหนวยความจําเต็มและคุณกําลังสงโทรสารจาก
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
เครื่องพิมพจะสงเอกสารทันที (แมวา Real
Time TX (การสงสัญญาณแบบทันที)
จะถูกตั้งคาเปน Off (ปด))
ถาหนวยความจําเต็ม
โทรสารจากกระจกสแกนเนอรจะไมสามารถสง
ไดจนกวาคุณจะลางหนวยความจําบางสวน

g
h
i

a
b

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เมือ
 การเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตังคาเป
น Off (ปด) กด

(Fax (โทรสาร))

(Fax (โทรสาร))

และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)
กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Real Time TX
(การสงสัญญาณแบบทันที)

e

กด Real Time TX
(การสงสัญญาณแบบทันที)

f

กด On (เปด) (หรือ Off (ปด))

(Fax (โทรสาร))

 เมือ
 การเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป
(Fax (โทรสาร))

และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

c
d

กด Options (ตัวเลือก)

e

กด Overseas Mode
(โหมดการสงโทรสารไปยังตางประเทศ)

f
g
h
i

กด On (เปด)

 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป

c
d

โหลดเอกสารของคุณ

น On (เปด) กด

 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป

3

การตั้งคานี้เปนการตั้งคาชั่วคราวที่จะมีผลใชงานไ
ดกับการสงโทรสารครั้งถัดไปเทานั้น

ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:

น On (เปด) กด

กด Fax Start (เริ่มสงโทรสาร)

ถาคุณกําลังประสบปญหาขณะสงโทรสารไปยังตา
งประเทศเนื่องจากการเชื่อมตอไมดี
การเปดการสงโทรสารไปยังตางประเทศอาจชวยแ
กปญหาได

โหลดเอกสารของคุณ

น Off (ปด) กด

ใสหมายเลขโทรสาร

โหมดการสงโทรสารไปยังตางป
ระเทศ

• ในการสงสัญญาณแบบทันที
คุณลักษณะการหมุนทวนหมายเลขซ้ําอัตโนมั
ติจะไมทํางานเมื่อใชกระจกสแกนเนอร

a
b

กด OK (ตกลง)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Overseas Mode
(โหมดการสงโทรสารไปยังตางประเทศ)

กด OK (ตกลง)
ใสหมายเลขโทรสาร
กด Fax Start (เริ่มสงโทรสาร)
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การชะลอการสงโทรสาร

3

คุณสามารถจัดเก็บโทรสารในหนวยความจําไดสูง
สุด 50 ฉบับเพื่อสงภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

a
b

โหลดเอกสารของคุณ
ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:
 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป
น Off (ปด) กด

(Fax (โทรสาร))

 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป
น On (เปด) กด

(Fax (โทรสาร))

และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

c
d
e

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Delayed Fax (การชะลอการสงโทรสาร)
กด Delayed Fax
(การชะลอการสงโทรสาร)

f

กด Delayed Fax
(การชะลอการสงโทรสาร)

g
h
i

กด On (เปด)
กด Set Time (ตั้งเวลา)
ปอนเวลาที่คุณตองการสงโทรสาร
(ในรูปแบบนาฬิกา 24 ชั่วโมง)
โดยใชแปนพิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
จํานวนหนาที่คุณสแกนลงในหนวยความจําขึ้น
อยูกับประเภทขอมูลที่พิมพในแตละหนา
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การชะลอการสงสัญญาณแบบชุด

3

กอนสงโทรสารที่ชะลอการสง
เครื่องพิมพของคุณจะชวยใหคุณประหยัดโดยจัดเ
รียงโทรสารทั้งหมดในหนวยความจําตามปลายทา
งและเวลาที่กําหนด
โทรสารที่ชะลอการสงทั้งหมดที่ถูกกําหนดเวลาสง
พรอมกันไปยังหมายเลขโทรสารเดียวกันจะถูกสงเ
ปนโทรสารฉบับเดียวเพื่อประหยัดเวลาในการสงสั
ญญาณ

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g
h

กด Setup Send (ตั้งคาการสง)

i

กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Send (ตั้งคาการสง)

กด Batch TX (การสงแบบยกชุด)
กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

การสงโทรสาร (รุน MFC เทานั้น)

การตรวจสอบและการยกเลิกงา
นทีค
่ างอยู
ตรวจสอบงานที่ยังคางอยูในหนวยความจําที่จะสง
ถาไมมีงาน จอสัมผัสจะแสดง No Jobs
Waiting (ไมมีงานที่คางอยู)
คุณสามารถยกเลิกงานสงโทรสารที่จัดเก็บและคา
งอยูในหนวยความจํา

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

a

g

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อเลื่อนดูงานที่คอยอยู
และกดที่งานที่คุณตองการยกเลิก
กด Cancel (ยกเลิก)

น Off (ปด) กด

น On (เปด) กด

(Fax (โทรสาร))

และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

b
c

 เพื่อยกเลิก กด Yes (ใช)
ถาคุณตองการยกเลิกงานอื่น
ใหทําซ้ําขั้นตอนที่ g

j

(Fax (โทรสาร))

 เมือ
 การเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป

ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:

 เพื่อออกโดยไมตองยกเลิก กด No (ไม)

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เมือ
 การเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตังคาเป

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Remaining Jobs (งานที่เหลืออยู)
กด Remaining Jobs (งานที่เหลืออยู)
งานที่คอยอยูจะปรากฏขึ้นบนจอสัมผัส

3

คุณสามารถบันทึกการตั้งคาโทรสารสําหรับ Fax
Resolution (ความละเอียดของโทรสาร),
Contrast (ความคมชัด), Glass Scan Size
(ขนาดสแกนบนกระจก), Real Time TX
(การสงสัญญาณแบบทันที), Coverpage
Setup (การตั้งคาหนาปก) และ Overseas
Mode (โหมดการสงโทรสารไปยังตางประเทศ)
ที่คุณใชบอยที่สุดโดยการตั้งคาเหลานั้นใหเปนคาเ
ริ่มตน
การตั้งคาเหลานี้จะคงอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยนอีกค
รั้ง

กด Fax (โทรสาร)

f

h
i

3

ตั้งคาการเปลี่ยนแปลงของคุณเ
ปนคาเริ่มตนคาใหม

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อเลือกการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยน
จากนั้นกดตัวเลือกใหม
ทําซ้ําขั้นตอนนี้สําหรับแตละการตั้งคาที่คุณ
ตองการเปลี่ยน

d

หลังจากเปลี่ยนการตั้งคาสุดทายแลว
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Set New Default (ตั้งคาเริ่มตนคาใหม)

e

กด Set New Default
(ตั้งคาเริ่มตนคาใหม)

f

จอสัมผัสจะสอบถามใหคณ
ุ ยืนยันการเปลีย
 นแ
ปลงไปเปนการตั้งคาเริ่มตน
กด Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

g

กด

เมื่อคุณยกเลิกงานเสร็จแลว กด
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3

บทที่ 3

คืนคาการตั้งคาโทรสารทั้งหมดใ
หเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน

บันทึกตัวเลือกโทรสารใหเปนทางลัด

3

3

คุณสามารถคืนคาการตัง้ คาโทรสารทัง้ หมดที่คณ
ุ เป
ลี่ยนแปลงใหเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
การตัง้ คาเหลานี้จะคงอยูจ
 นกวาคุณจะเปลี่ยนอีกครัง้

a

คุณสามารถบันทึกตัวเลือกโทรสารใหมที่คุณใชบอ
ยไดโดยการบันทึกใหเปนทางลัด

a

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เมือ
 การเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตังคาเป

ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:

น Off (ปด) กด

 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป
น Off (ปด) กด

 เมือ
 การเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป

(Fax (โทรสาร))

น On (เปด) กด

 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป
น On (เปด) กด

b
c

กด Options (ตัวเลือก)

d

กด Factory Reset
(รีเซ็ตเปนคาจากโรงงาน)

e

จอสัมผัสจะสอบถามใหคณ
ุ ยืนยันการเปลีย
 นแ
ปลงไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน กด Yes
(ใช) เพื่อยืนยัน

f

b
c
d

ใสหมายเลขโทรสาร

e

เมื่อคุณเลือกตัวเลือกใหมเสร็จสิ้นแลว กด
OK (ตกลง)

f
g

กด Save as Shortcut (บันทึกเปนทางลัด)

หลังจากเปลี่ยนการตั้งคาสุดทายแลว
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Factory Reset
(รีเซ็ตเปนคาจากโรงงาน)

กด

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิว้ ขึน
้ หรือลง หรือกด a หรือ b เพือ
่ แสดง
Fax Resolution (ความละเอียดโทรสาร),
2-sided Fax (โทรสารแบบ 2 ดาน) 1,
Contrast (ความคมชัด), Real Time TX
(การสงสัญญาณแบบทันที), Overseas Mode
(โหมดการสงโทรสารไปยังตางประเทศ) หรือ
Glass Scan Size (ขนาดสแกนบนกระจก)
จากนัน
้ กดการตัง้ คาทีค
่ ณ
ุ ตองการเปลีย
่ น
จากนัน
้ กดตัวเลือกใหมทค
ี่ ณ
ุ ตองการ
ทําซ้าํ ขัน
้ ตอนนีส
้ าํ หรับแตละการตัง้ คาทีค
่ ณ
ุ ตอง
การเปลีย
่ น

ยืนยันรายการตัวเลือกทีค
 ณ
ุ เลือกสําหรับทางลั
ดที่แสดงอยู จากนั้น
กด OK (ตกลง)

h

กดแท็บจาก 1 ถึง 8

i
j

กด

k
1
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(Fax (โทรสาร))

และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

(Fax (โทรสาร))

และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

(Fax (โทรสาร))

เมื่อคุณไมไดเพิ่มทางลัด

ใสชื่อทางลัดโดยใชแปนพิมพของจอสัมผัส
(เพื่อชวยคุณใสตัวอักษร
uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)
กด OK (ตกลง)
กด OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน

สําหรับ MFC-L8850CDW และ MFC-L9550CDW

การสงโทรสาร (รุน MFC เทานั้น)

หนาปกอิเล็กทรอนิกส

3

คุณจําเปนตองตั้งคารหัสประจําเครื่องของคุณกอน
ที่จะใชงานคุณสมบัตินี้
(uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)
คุณสามารถสงหนาปกโดยอัตโนมัติ
หนาปกของคุณประกอบดวยการตั้งคาขอมูลประจํา
เครื่อง ความคิดเห็น และชื่อที่จัดเก็บในสมุดที่อยู
คุณสามารถเลือกขอคิดเห็นที่กําหนดลวงหนาดังต
อไปนี้
1.Comment Off (1.ปดความคิดเห็น)
2.Please Call (2.โปรดโทร)
3.Urgent (3.ดวน)
4.Confidential (4.ขอมูลลับ)
แทนที่จะใชความคิดเห็นที่กําหนดลวงหนา
คุณสามารถปอนขอความสวนตัวของคุณสองขอค
วามยาวสูงสุด 27 ตัวอักษร
(ดูที่ การเขียนความคิดเห็นของตัวคุณเอง
uu หนา 27)
5.(กําหนดโดยผูใช)
6.(กําหนดโดยผูใช)

การเขียนความคิดเห็นของตัวคุณเอง

3

คุณสามารถเขียนความคิดเห็นของตัวคุณเองสองค
วามคิดเห็น

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g

กด Setup Send (ตั้งคาการสง)

h

กด Coverpage Note
(หมายเหตุบนหนาปก)

i

กด 5. หรือ 6.
เพื่อจัดเก็บขอคิดเห็นของคุณเอง

j

ใสขอ
 คิดเห็นของคุณโดยใชแปนพิมพของจอ
สัมผัส
กด OK (ตกลง)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Send (ตั้งคาการสง)

กด Coverpage Setting
(การตั้งคาหนาปก)

กด
เพื่อเลือกตัวเลข อักษร
และอักขระพิเศษ
(uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

k

กด
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3

บทที่ 3

สงหนาปกในการสงโทรสารครั้งถัดไป

3

ถาคุณตองการสงหนาปกในการสงโทรสารครั้งถัด
ไป คุณสามารถเพิ่มหนาปกได

a

ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:
 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป
น Off (ปด) กด

(Fax (โทรสาร))

 เมือการเรียกดูตวั อยางโทรสารถูกตัง คาเป
น On (เปด) กด

(Fax (โทรสาร))

และ Sending Faxes
(การสงโทรสาร)

b
c

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Coverpage Setup (การตั้งคาหนาปก)

d

กด Coverpage Setup
(การตั้งคาหนาปก)

e

กด Coverpage Setup
(การตั้งคาหนาปก)

f
g

กด On (เปด)

h

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อเลือกขอคิดเห็นที่คุณตองการใช
จากนั้นกดที่ขอคิดเห็นนั้น

กด Coverpage Note
(หมายเหตุหนาปก)

กด

i
j
k

28

กด OK (ตกลง)
ใสหมายเลขโทรสาร
กด Fax Start (เริ่มสงโทรสาร)

การใชหนาปกที่พิมพแลว

3

ถาคุณตองการหนาปกทีพ
่ ม
ิ พแลวทีค
่ ณ
ุ สามารถเขียน
ได
พิมพตวั อยางหนาปกและแนบไปกับโทรสารของคุณ

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g

กด Setup Send (ตั้งคาการสง)

h
i

กด Print Sample (ตัวอยางงานพิมพ)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Send (ตั้งคาการสง)

กด Coverpage Setting
(การตั้งคาหนาปก)

กด OK (ตกลง)

การสงโทรสาร (รุน MFC เทานั้น)

การแสดงผลปลายทาง

3

เมื่อคุณสงโทรสาร
เครื่องจะแสดงขอมูลจากสมุดที่อยูหรือหมายเลขที่
คุณเคยใชโทรออก
คุณสามารถกําหนดใหเครื่องพิมพซอนขอมูลปลา
ยทางบนจอสัมผัสได

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

3

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)
กด Fax (โทรสาร)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Send (ตั้งคาการสง)

f
g
h

กด Setup Send (ตั้งคาการสง)

i

กด

กด Destination (ปลายทาง)
กด Hidden (ซอน) หรือ Display
(แสดง)
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4

การรับโทรสาร
(รุน MFC เทานั้น)

ตัวเลือกการรับขอมูลหนว
ยความจํา

j

4

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 กด Manual (ดวยตนเอง)
เพื่อใสหมายเลขโทรสารที่จะทําการสงต
อโทรสาร (สูงสุด 20 ตัวอักษร)
โดยใชแปนพิมพของจอสัมผัส
(uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

4

ตัวเลือกการรับขอมูลหนวยความจํา
ใหคุณสามารถรับโทรสารขณะที่คุณอยูหางจากเค
รื่อง

กด OK (ตกลง)

คุณสามารถใชตัวเลือกการรับขอมูลหนวยความจํา
ไดเพียงหนึ่ง ตัวเลือกเทานั้นในแตละครั้ง

 กด Address Book (สมุดที่อยู)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อเลื่อนไปจนกระทั่งคุณพบหมายเลขเ
ครื่องโทรสารที่คุณตองการใชสงตอโทร
สารของคุณ

 การสงตอโทรสาร
 การจัดเก็บโทรสาร
 ปด

การสงตอโทรสาร
คุณลักษณะการสงตอโทรสาร
ใหคุณสงตอโทรสารที่ไดรับไปยังเครื่องอื่นหรืออีเ
มลหนึ่งโดยอัตโนมัติ ถาคุณเลือก Backup
Print: On (งานพิมพสํารอง: เปด)
เครื่องจะพิมพโทรสารดวย

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e
f
g

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

กดหมายเลขโทรสารหรืออีเมลที่คุณตอง
การ
4

หมายเหตุ
• คุณสามารถใสอีเมลโดยการกด
บนจอสัมผัส
• หากคุณตองการสงตอไปยังอีเมลหนึ่ง
คุณตองกําหนดการตั้งคา SMTP
หรือการตั้งคาที่คลายคลึงกัน
• ถาคุณเลือกหมายเลขกลุมจากสมุดที่อยู
โทรสารนั้นจะถูกสงตอไปยังหมายเลขโทรสาร
หลายหมายเลข

k

กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

ถาตั้งคา Fax Preview
(การเรียกดูตัวอยางโทรสาร) เปน Off (ปด)
กด Backup Print: On
(งานพิมพสํารอง: เปด) หรือ Backup
Print: Off (งานพิมพสํารอง: ปด)

ขอควรจํา

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Memory Receive
(การรับขอมูลหนวยความจํา)

• ถาคุณเลือก Backup Print: On
(งานพิมพสํารอง: เปด)
เครื่องจะพิมพโทรสารที่ไดรับที่เครื่องของคุณเ
พื่อเปนสําเนา

h

กด Memory Receive
(การรับขอมูลหนวยความจํา)

• เมื่อ Fax Preview
(การเรียกดูตัวอยางโทรสาร) ตั้งคาเปน On
(เปด) คุณสมบัติงานพิมพสํารองจะใชไมได

i

กด Fax Forward (การสงตอโทรสาร)

30

l

กด

การรับโทรสาร (รุน MFC เทานั้น)

การจัดเก็บโทรสาร

4

คุณลักษณะการจัดเก็บโทรสาร
ใหคุณจัดเก็บโทรสารที่ไดรับลงในหนวยความจําข
องเครื่อง
คุณสามารถเรียกดูขอความโทรสารที่จัดเก็บจากเค
รื่องโทรสารอีกที่หนึ่งโดยใชคําสั่งการเรียกดูระยะไ
กล (ดู การเรียกดูขอความโทรสาร uu หนา 35)
เครื่องของคุณจะพิมพสําเนาสํารองของโทรสารที่
จัดเก็บแตละฉบับ

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e
f
g

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)
กด Fax (โทรสาร)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Memory Receive
(การรับขอมูลหนวยความจํา)

h

กด Memory Receive
(การรับขอมูลหนวยความจํา)

i

กด Fax Storage (การจัดเก็บโทรสาร)

หมายเหตุ
ในการปดการจัดเก็บเอกสาร กด Off (ปด)

j

กด

การเปลีย
่ นตัวเลือกการรับขอมูล
หนวยความจํา

4

ถาโทรสารที่ไดรับถูกเก็บอยูในหนวยความจําของเ
ครื่องเมื่อคุณเปลี่ยนคําสั่งการรับขอมูลหนวยความ
จํา จอสัมผัสจะถามคําถามตอไปนี้กับคุณ:

ถาโทรสารที่ไดรับนั้นถูกพิมพแลว

4

 Erase All Documents?
(ลบเอกสารทั้งหมด?)

4

• ถาคุณกด Yes (ใช)
โทรสารในหนวยความจําจะถูกลบ
กอนที่การตั้งคาจะเปลี่ยนแปลง
• ถาคุณกด No (ไม)
โทรสารในหนวยความจําจะไมถูกลบ
และการตั้งคาจะไมเปลี่ยนแปลง

ถามีโทรสารที่ไมไดพิมพอยูในหนวยควา
มจํา

4

 Print all faxes?
(พิมพโทรสารทั้งหมด?)
• ถาคุณกด Yes (ใช)
โทรสารในหนวยความจําจะถูกพิมพ
กอนที่การตั้งคาจะเปลี่ยนแปลง
ถาสําเนาสําเรองถูกพิมพแลว
• ถาคุณกด No (ไม)
โทรสารในหนวยความจําจะไมถูกพิมพ
และการตั้งคาจะไมเปลี่ยนแปลง

ขอควรจํา
ถาคุณเลือก เปดสํารองงานพิมพ
เครื่องจะพิมพโทรสารที่ไดรับที่เครื่องของคุณเ
พื่อเปนสําเนา
คุณลักษณะนี้เปนคุณลักษณะความปลอดภัยใ
นกรณีที่เกิดไฟฟาขัดของกอนที่โทรสารถูกสง
ตอหรือเกิดปญหาที่เครื่องรับ
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บทที่ 4

การปดตัวเลือกการรับขอมูลหนว
ยความจํา

4

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e
f
g

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)
กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Memory Receive
(การรับขอมูลหนวยความจํา)

h

กด Memory Receive
(การรับขอมูลหนวยความจํา)

i

กด Off (ปด)

หมายเหตุ
จอสัมผัสจะใหคุณเลือกวายังมีโทรสารที่ไดรับ
ในหนวยความจําในเครื่องของคุณหรือไม (ดู

การเปลี่ยนตัวเลือกการรับขอมูลหนวยความจํา

uu หนา 31)

j

32

กด

การรับโทรสาร (รุน MFC เทานั้น)

การเรียกดูระยะไกล

4

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสของคุณไดตลอดเวลา
เพื่อทําใหรหัสของคุณเลิกทํางาน กดคาง
ที่ขั้นตอน g เพื่อคืนการตั้งคาเริ่มตน – – –l
จากนั้นกด OK (ตกลง)

คุณสามารถโทรไปยังเครื่องของคุณจากโทรศัพท
แบบกดปุมหรือเครื่องโทรสารใดๆ
แลวใชรหัสการเขาถึงระยะไกลและคําสั่งระยะไกล
เพื่อเรียกดูขอความโทรสารของคุณ

การตัง
้ คารหัสการเขาถึงระยะไกล
รหัสการเขาถึงระยะไกล
ใหคุณเขาถึงคุณลักษณะการเรียกดูระยะไกลเมื่อคุ
ณอยูหางจากเครื่องของคุณ
กอนใชคุณสมบัติการเขาถึงและการเรียกดูระยะไก
ล คุณตองตั้งคารหัสของคุณ
รหัสเริ่มตนจากโรงงานเปนรหัสที่ใชงานไมได (– –
–l)

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

การใชรหัสการเขาถึงระยะไกล

a

หมุนหมายเลขโทรสารของคุณจากโทรศัพทหรื
อเครือ
่ งโทรสารอืน
่ โดยใชการโทรแบบปุมกด

b

เมื่อเครื่องของคุณรับสายแลว
ปอนรหัสการเขาถึงระยะไกล
ในชวงเวลาเงียบ

c

เครื่องจะสงสัญญาณหากไดรับขอความ:
 1 เสียงปบยาว -- ขอความโทรสาร
 ไมมีเสียงปบ -- ไมมีขอความ

d

เมื่อเครื่องมีเสียงปบสั้นสองครั้ง ใสคําสั่ง (ดู
คําสั่งโทรสารแบบระยะไกล uu หนา 34)
เครื่องจะวางสายหากรอนานเกินกวา 30
วินาทีในการปอนคําสั่ง
เครื่องจะสงเสียงปบสามครั้งถาคุณปอนคําสั
งงานไมถูกตอง

e

กด 9 0
เพื่อตั้งคาใหมใหเครื่องเมื่อคุณดําเนินการเส
ร็จสิ้น

f

วางสาย

กด Fax (โทรสาร)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Remote Access (การเขาถึงระยะไกล)
กด Remote Access
(การเขาถึงระยะไกล)

g

ใสเลขรหัสสามหลักโดยใชตัวเลข 0 ถึง 9, *
หรือ # โดยใชแปนพิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
อยาใชรหัสเดียวกันที่ใชกับ
รหัสการสั่งงานระยะไกล (l51)
หรือรหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกล
(#51) (uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)
กด

4

4

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

f

h

หมายเหตุ

หมายเหตุ
• ถาเครื่องของคุณถูกตั้งเปนโหมด Manual
(ดวยตนเอง)
และคุณตองการใชคุณสมบัติการเรียกดูระยะไก
ล ใหรอประมาณ 100
วินาทีหลังจากที่เริ่มมีเสียงเรียกเขา
จากนั้นใสรหัสการเรียกดูระยะไกลภายใน 30
วินาที
• การตั้งคานี้อาจไมสามารถใชไดในบางประเทศ
หรืออาจไมรองรับโดยบริษัทผูใหบริการโทรศั
พทในทองถิ่นของคุณ
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4

บทที่ 4

คําสั่งโทรสารแบบระยะไกล

4

ทําตามคําสั่งในตารางเพื่อเขาใชงานคุณลักษณะตางๆ เมื่อคุณไมไดอยูที่เครื่อง
เมื่อคุณโทรไปยังเครื่องของคุณแลวปอนรหัสการเขาถึงระยะไกล (3 ตัวตามดวย l)
ระบบจะสงเสียงปบสั้นสองครั้ง และคุณตองปอนคําสั่งระยะไกล
คําสั่งระยะไกล
95

1 ปด

คุณสามารถเลือก Off (ปด)
หลังจากที่คุณเรียกดูหรือลบขอความของคุณทั้งหมด

2 การสงตอโทรสาร

เสียงปบยาวดังหนึง่ ครั้ง หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรับการยอมรับ
ถาคุณไดยินเสียงปบสั้นดังสามครั้ง
คุณไมสามารถทําการเปลี่ยนแปลงไดเนือ
่ งจากไมเปนไปตามเงื่อนไข
(เชน การลงทะเบียนหมายเลขสงตอโทรสาร)
คุณสามารถลงทะเบียนจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดได (ดู
การเปลี่ยนหมายเลขการสงตอโทรสาร uu หนา 35)
เมื่อคุณลงทะเบียนหมายเลข การสงตอโทรสารจะใชงานได

4 หมายเลขการสงตอโทรสาร
6 การจัดเก็บโทรสาร

96

97

การเรียกดูโทรสาร
2 เรียกดูโทรสารทั้งหมด

ปอนหมายเลขเครื่องโทรสารระยะไกลเพื่อรับขอความโทรสารที่จัดเก็
บ (ดู การเรียกดูขอความโทรสาร uu หนา 35)

3 ลบโทรสารจากหนวยความจํา

ถาคุณไดยินเสียงปบยาวหนึ่งครั้ง
ขอความโทรสารถูกลบจากหนวยความจํา

ตรวจสอบสถานะการรับโทรสาร
1 โทรสาร

98

รายละเอียดการใชงาน

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาการสงตอโ
ทรสารหรือการจัดเก็บโทรสาร

คุณสามารถตรวจสอบวาเครื่องของคุณไดรับโทรสารหรือไม ถาไดรับ
คุณจะไดยินเสียงปบยาวหนึ่งครั้ง ถาไมไดรับ
คุณจะไดยินเสียงปบสั้นสามครั้ง

เปลี่ยนโหมดรับโทรสาร
1
การเชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทภ
ายนอก

ถาคุณไดยินเสียงปบยาวหนึ่งครั้ง
การเปลี่ยนแปลงของคุณไดรับการยอมรับ

2 โทรสาร/โทรศัพท
3 โทรสารเทานั้น
90

34

ออก

กด 9 0 เพื่อหยุดการเรียกดูระยะไกล รอเสียงปบยาว
จากนั้นวางหูฟงโทรศัพท

การรับโทรสาร (รุน MFC เทานั้น)

การเรียกดูขอความโทรสาร

4

คุณสามารถโทรหาเครื่องของคุณจากโทรศัพทหรื
อเครื่องโทรสารแบบกดปุมเครื่องใดก็ได
และสั่งใหสงขอความโทรสารของคุณไปยังอีกเครื่
องหนึ่ง กอนการใชงานคุณสมบัตินี้
คุณจะตองเปดการจัดเก็บโทรสารหรือการเรียกดูตั
วอยางโทรสาร (ดู การจัดเก็บโทรสาร
uu หนา 31 หรือ คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

a
b

เรียกหมายเลขโทรสารของคุณ
เมื่อเครื่องรับสาย ในชวงเวลาเงียบ
ใหปอนรหัสการเขาถึงระยะไกล (3
หลักตามดวย l ) ถาคุณไดยินเสียงปบยาว
คุณมีขอความ

c

เมื่อคุณไดยินเสียงปบสั้นสองครั้ง
กด 9 6 2

d

รอเสียงปบยาว
แลวใชแผงสัมผัสปอนหมายเลขเครื่องโทรส
ารระยะไกลที่คุณตองการสงขอความโทรสา
ร ตามดวย ## (สูงสุด 20 ตัว)

หมายเหตุ
คุณไมสามารถใช l และ #
เปนหมายเลขที่ใชโทร อยางไรก็ตาม กด #
ถาคุณตองการใหหยุดเปนเวลาสั้นๆ

e

วางสายหลังจากที่คุณไดยินเครื่องสงเสียงปบ
เครื่องของคุณจะโทรไปยังเครื่องโทรสารอื่น
ซึ่งจะพิมพขอความโทรสารของคุณ

การเปลีย
่ นหมายเลขการสงตอโ
ทรสาร

4

คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขการสงตอโทรสารได
จากโทรศัพทหรือเครื่องโทรสารแบบกดปุม
 เครื่อง
อื่น

a
b

เรียกหมายเลขโทรสารของคุณ
เมื่อเครื่องรับสาย
ปอนรหัสการเขาถึงระยะไกล (3 ตัวตามดวย
l) ในชวงเวลาเงียบ
ถาคุณไดยินเสียงปบยาว คุณมีขอความ

c

เมื่อคุณไดยินเสียงปบ
 สั้นสองครั้ง
กด 9 5 4

d

รอใหมีเสียงบี๊บยาว ใสหมายเลขใหม (สูงสุด
20 หลัก)
ของเครื่องโทรสารระยะไกลที่คุณตองการให
สงตอโทรสารไปหา โดยใชแผงสัมผัส
จากนั้นใส ##

หมายเหตุ
คุณไมสามารถใช l และ #
เปนหมายเลขที่ใชโทร อยางไรก็ตาม กด #
ถาคุณตองการใหหยุดเปนเวลาสั้นๆ

e

กด 9 0
เพื่อหยุดการเขาถึงระยะไกลเมื่อคุณเสร็จสิ้น

f

วางสายหลังจากทีค
 ณ
ุ ไดยน
ิ เครือ
 งสงเสียงปบ
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4

บทที่ 4

การรับโทรสารเพิ่มเติม

4

การพิมพโทรสารรับเขาทียอ
 ขนาด

4

ถาคุณเลือก On (เปด)
เครื่องจะยอขนาดโทรสารรับเขาแตละหนาใหพอดี
กับหนึ่งหนากระดาษขนาด A4, Letter, Legal หรือ
Folio
เครื่องจะคํานวณอัตราสวนการยอขนาดจากขนาด
กระดาษของโทรสาร
และการตั้งคาขนาดกระดาษของคุณ
(uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e
f
g
h

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)
กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Auto Reduction
(การยอขนาดโดยอัตโนมัติ)
กด Auto Reduction
(การยอขนาดโดยอัตโนมัติ)

i

กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

j

กด
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การพิมพ 2
ดานสําหรับโหมดโทรสาร
เครื่องของคุณสามารถพิมพโทรสารที่ไดรับบนกระ
ดาษทั้งสองดานไดเมื่อ 2-sided (2 ดาน)
ถูกกําหนดคาเปน On (เปด)
ใชกระดาษขนาด A4 สําหรับการตั้งคานี้ (60 ถึง
105 g/m2)

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

f
g

กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

h
i

กด 2-sided (2 ดาน)

j

กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
2-sided (2 ดาน)

กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

หมายเหตุ
เมื่อเปด 2-sided (2 ดาน)
โทรสารรับเขาจะถูกยอขนาดพอดีกับขนาดกระ
ดาษในถาดกระดาษโดยอัตโนมัติ

4

การรับโทรสาร (รุน MFC เทานั้น)

การตั้งคาประทับตรารับโทรสาร

4

คุณสามารถตั้งคาเครื่องใหพิมพวันที่และเวลารับโ
ทรสารที่กึ่งกลางดานบนของแตละหนาของโทรสา
รที่ไดรับ

การพิมพโทรสารจากหนวยควา
มจํา

a

กด

ถาคุณเลือก Fax Storage (การจัดเก็บโทรสาร)
คุณยังสามารถพิมพโทรสารจากหนวยความจําเมื่อ
คุณอยูที่เครื่องได (ดู การจัดเก็บโทรสาร
uu หนา 31)

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

a

กด

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Fax (โทรสาร)

d
e
f
g

กด Fax (โทรสาร)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
กด Setup Receive (ตั้งคาการรับ)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax Rx Stamp (ประทับตรารับโทรสาร)

h

กด Fax Rx Stamp
(ประทับตรารับโทรสาร)

i

กด On (เปด) หรือ Off (ปด)

j

กด

หมายเหตุ
• ตรวจสอบวาคุณไดกาํ หนดวันทีแ
 ละเวลาปจจุบน
ั ใ
นเครื่อง (uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)
• ถาคุณดาวนโหลดโทรสารอินเทอรเน็ต:
เวลาและวันที่ที่ไดรับจะไมปรากฏเมื่อใชโทรส
ารผานอินเทอรเน็ต

4

4

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)

กด a หรือ b เพื่อแสดง Print Document
(พิมพเอกสาร)

f
g

กด Print Document (พิมพเอกสาร)

h

กด

กด OK (ตกลง)

การรับขอมูลเมื่อกระดาษหมด

4

ทันทีที่ถาดกระดาษวางเปลาในระหวางรับโทรสาร
จอสัมผัสจะแสดง No Paper (ไมมีกระดาษ)
ใสกระดาษในถาดใสกระดาษ
(uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)
โทรสารรับเขาจะยังคงถูกเก็บในหนวยความจําตอ
จนกวาหนวยความจําจะเต็มหรือกระดาษถูกใสในถ
าดกระดาษ เมื่อหนวยความจําเต็ม
เครื่องจะหยุดรับสายโดยอัตโนมัติ
ถาตองการพิมพโทรสาร ใสกระดาษใหมในถาด
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5

การหมุนหมายเลขโทรศัพทและการ
จัดเก็บหมายเลข (รุน MFC เทานั้น)

5

การหมุนโทรออกเพิม
่ เติม
การรวมหมายเลขในสมุดที่อยู
บางกรณีคุณอาจตองการเลือกจากผูใหบริการโทร
ศัพททางไกลหลายผูใหบริการ เมื่อคุณสงโทรสาร
อัตราอาจแตกตางกันไป
ทั้งนี้ขึ้นกับเวลาและปลายทาง
เพื่อใชประโยชนจากอัตราคาบริการที่ถูก
คุณสามารถจัดเก็บรหัสเขาถึงของผูใหบริการโทร
ศัพททางไกล
และจัดเก็บรหัสบัตรเครดิตเปนหมายเลขในสมุดที
อยู
คุณสามารถจัดเก็บชุดหมายเลขโทรทางไกลนี้โด
ยการแบงหมายเลขและจัดเก็บเปนหมายเลขแยก
กันในสมุดที่อยู ในลักษณะใดก็ได
คุณยังสามารถรวมการโทรดวยตนเองโดยใชแปน
ตัวเลข (uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)
เชน คุณอาจจัดเก็บ ‘01632’ ใน สมุดโทรศัพท:
Brother 1 และหมายเลข ‘960555’ ใน
สมุดโทรศัพท: Brother 2
คุณสามารถใชทั้งสองหมายเลขเพื่อโทรไปยัง
‘01632-960555’ ถาคุณกดปุมตอไปนี้:

a

กด

b
c

กด Address Book (สมุดที่อยู)

d
e
f
g
h
i
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(Fax (โทรสาร))

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงหมายเลขใน Brother 1
กดหมายเลข
กด Apply (ใช)
กด Address Book (สมุดที่อยู)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงหมายเลขใน Brother 2
กดหมายเลข
กด Apply (ใช)

j
5

5

กด Fax Start (เริ่มสงโทรสาร)
คุณจะโทรไปยัง ‘01632-960555’

เพื่อเปลี่ยนแปลงหมายเลขชั่วคราว
คุณสามารถแทนที่สวนใดๆ
ของหมายเลขไดโดยการกดบนแปนตัวเลข
ตัวอยางเชน ถาตองการเปลี่ยนหมายเลขเปน
‘01632-960556’ คุณสามารถใสหมายเลข
(Brother 1: 01632) โดยใชสมุดที่อยู กด Apply
(ใช) และกด 960556 บนแปนตัวเลข

หมายเหตุ
ถาคุณจําเปนตองคอยเสียงสัญญาณตอเลขหม
ายหรือสัญญาณ ณ ชวงใดๆ ระหวางการโทร
ใหสรางชวงรอสายโดยกด Pause
(หยุดชั่วคราว)
การกดปุมแตละครั้งจะเพิ่มการหนวงเวลา 3.5
วินาที คุณสามารถกด Pause (หยุดชั่วคราว)
กี่ครั้งก็ไดตามตองการเพื่อเพิ่มเวลารอสาย

การหมุนหมายเลขโทรศัพทและการจัดเก็บหมายเลข (รุน MFC เทานั้น)

วิธจ
ี ด
ั เก็บหมายเลขเพิม
่ เติม

5

จัดเก็บหมายเลขโทรออกในสมุด
ที่อยู

5

คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรออกจากประวัติก
ารโทรลงในสมุดที่อยู

a

กด

b
c
d
e
f

กด Call History (ประวัติการโทร)

g
h

กด Name (ชื่อ)

(Fax (โทรสาร))

กด Outgoing Call (การโทรออก)
กดหมายเลข
กด Edit (แกไข)
กด Add to Address Book
(เพิ่มไปยังสมุดที่อยู)

ใสชื่อ (สูงสุด 15 ตัวอักษร)
โดยใชแปนพิมพของจอสัมผัส
(เพื่อชวยคุณใสตัวอักษร
uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)
กด OK (ตกลง)

i

กด OK (ตกลง)
เพื่อยืนยันหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท

j

กด

การตั้งคากลุมสําหรับการกระจา
ยสัญญาณ

5

กลุม ซึ่งสามารถจัดเก็บในสมุดที่อยู
ชวยใหคุณสามารถสงโทรสารเดียวกันไปยังหมายเ
ลขโทรสารกี่หมายเลขก็ได โดยกด Fax
(โทรสาร), Address Book (สมุดที่อยู),
ชื่อกลุม, Apply (ใช) และ Fax Start
(เริ่มสงโทรสาร)
ขั้นแรก
คุณจะตองจัดเก็บหมายเลขโทรสารแตละหมายเล
ขในสมุดที่อยู (uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)
จากนั้นคุณสามารถรวมหมายเลขเหลานั้นเขาเปน
หมายเลขในกลุมได
แตละกลุมจะใชหมายเลขในสมุดที่อยู
คุณสามารถกําหนดกลุมไดสูงสุด 20 กลุม
หรือคุณสามารถกําหนดหมายเลขไดสูงสุด 299
หมายเลขในกลุมใหญหนึ่งกลุม (ดูที่
การกระจายสัญญาณ uu หนา 21)

a

กด

b
c
d
e
f

กด Address Book (สมุดที่อยู)

(Fax (โทรสาร))

กด Edit (แกไข)
กด Setup Groups (ตั้งคากลุม)
กด Name (ชื่อ)
ใสชื่อกลุม (สูงสุด 15 ตัวอักษร)
โดยใชแปนพิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

g
h

กด Add/Delete (เพิ่ม/ลบ)

i

อานและยืนยันรายการชือ
 และหมายเลขทีค
 ณ
ุ เ
ลือก จากนั้นกด OK (ตกลง)
เพื่อบันทึกกลุมของคุณ

เพิม
 หมายในเลขสมุดทีอ
 ยูไ ปยังกลุม
 โดยกดที
หมายเลขใหแสดงเครื่องหมายสีแดง
กด OK (ตกลง)
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5

บทที่ 5

j

การลบกลุม


ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:
 ถาตองการจัดเก็บกลุม
 อืน
 สําหรับการกระจ
ายสัญญาณ ใหทําซ้ําขั้นตอน c - i
 ถาตองการจัดเก็บกลุมสําหรับการกระจาย
สัญญาณใหเสร็จสิ้น กด

หมายเหตุ
คุณสามารถพิมพรายการหมายเลขในสมุดที่อยู
ทั้งหมดได (ดู รายงาน uu หนา 43)

การเปลีย
่ นชื่อกลุม

a

กด

b
c
d
e

กด Address Book (สมุดที่อยู)

f
g
h

กด Change (เปลี่ยนแปลง)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงกลุมที่คุณตองการ
กดชื่อกลุม
กด Name (ชื่อ)
ใสชื่อกลุมใหม (สูงสุด 15 ตัวอักษร)
โดยใชแปนพิมพของจอสัมผัส
กด OK (ตกลง)

หมายเหตุ

วิธีเปลี่ยนชื่อที่จัดเก็บ:

เพื่อเปลี่ยนตัวอักษรหนึง่ ตัว กด d หรือ c
เพื่อจัดวางเคอรเซอรเพือ
่ เลือกตัวอักษรที่ผิด
จากนั้นกด
ปอนตัวอักษรใหม
(uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

i

กด OK (ตกลง)

j

กด
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a

กด

b
c
d
e

กด Address Book (สมุดที่อยู)

(Fax (โทรสาร))

กด Edit (แกไข)
กด Delete (ลบ)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงกลุมที่คุณตองการ

5

f

กดชื่อกลุม
กด OK (ตกลง)

g

เมื่อจอสัมผัสถาม Erase this data?
(ลบขอมูลนี้?) กด Yes (ใช)

h

กด

(Fax (โทรสาร))

กด Edit (แกไข)

5

การหมุนหมายเลขโทรศัพทและการจัดเก็บหมายเลข (รุน MFC เทานั้น)

การเพิ่มหรือลบสมาชิกในกลุม

a

กด

b
c
d
e

กด Address Book (สมุดที่อยู)

f
g

5

(Fax (โทรสาร))

กด Edit (แกไข)
กด Change (เปลี่ยนแปลง)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงกลุมที่คุณตองการ
กดชื่อกลุม

5

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Add/Delete (เพิ่ม/ลบ)

h
i

กด Add/Delete (เพิ่ม/ลบ)

j

ทําขั้นตอนตอไปนี้สําหรับแตละหมายเลขที่คุ
ณตองการเปลี่ยน

ปดนิว้ ขึน
้ หรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงหมายเลขทีค
่ ุณตองการเพิ่มหรือลบ

 เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังกลุม
กดกลองทําเครื่องหมายของหมายเลขนั้
นเพื่อเพิ่มการทําเครื่องหมาย
 เพื่อลบหมายเลขออกจากกลุม
กดกลองทําเครื่องหมายของหมายเลขนั้
นเพื่อนําเครื่องหมายออก

k
l

กด OK (ตกลง)

m

กด

กด OK (ตกลง)
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6

การพิมพรายงาน

รายงานโทรสาร
(รุน MFC เทานั้น)

6

h
i

กด

กด Journal Period (ชวงเวลาบันทึก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อเลือกชวงเวลา
ถาคุณเลือก Every 50 Faxes (ทุก 50
โทรสาร) ใหไปยังขั้นตอน m
 6, 12, 24 ชั่วโมง, 2 หรือ 7 วัน

บนจอสัมผัสเพื่อสรางรายงานการตรวจสอบความถู
กตองการสงสัญญาณ และชวงเวลาบันทึก

รายงานการตรวจสอบความถูกต
องการสงสัญญาณ

6

เครื่องจะพิมพรายงานที่เวลาที่เลือก
แลวลบงานทั้งหมดจากหนวยความจํา
ถาหนวยความจําของเครื่องเต็มดวยงาน
200 งานกอนถึงเวลาที่คุณเลือกไว
เครื่องจะพิมพบันทึกกอนแลวจึงลบงานทั้
งหมดจากหนวยความจํา
ถาคุณตองการรายงานเพิ่มเติมกอนถึงกํา
หนดพิมพ
คุณสามารถพิมพไดโดยไมตองลบงานจ
ากหนวยความจํา

6

คุณสามารถใชรายงานการตรวจสอบความถูกตอง
การสงสัญญาณเปนหลักฐานที่คุณสงโทรสาร
(uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)

บันทึกโทรสาร
(รายงานการทํางาน)

 ทุก 50 โทรสาร
6

คุณสามารถตั้งคาเครื่องเพือ
่ พิมพบันทึกที่ชวงที่ระ
บุ (ทุก 50 โทรสาร 6, 12 หรือ 24 ชั่วโมง หรือ 2
หรือ 7 วัน)
การตั้งคาจากโรงงานคือ Every 50 Faxes
(ทุก 50 โทรสาร)
ถาคุณตั้งคาชวงเปน Off (ปด)
คุณยังสามารถพิมพรายงานโดยทําตามกระบวนกา
รใน รายงาน uu หนา 43

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e
f
g
42

เครื่องจะพิมพบันทึกเมื่อเครื่องจัดเก็บ 50
งาน

j

กด Time (เวลา) และใสเวลาที่จะเริ่มพิมพ
(ในรูปแบบ 24 ชั่วโมง)
โดยใชแปนพิมพบนจอสัมผัส
(ตัวอยางเชน: ใส 19:45 สําหรับเวลา 7:45
PM)
กด OK (ตกลง)

k

ถาคุณเลือก Every 7 Days (ทุก 7 วัน)
กด Day (วัน)

l

ปดนิว้ ขึน
้ หรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Every Monday (ทุกวันจันทร), Every
Tuesday (ทุกวันอังคาร), Every
Wednesday (ทุกวันพุธ), Every
Thursday (ทุกวันพฤหัสบดี), Every
Friday (ทุกวันศุกร), Every Saturday
(ทุกวันเสาร) หรือ Every Sunday
(ทุกวันอาทิตย)
จากนัน
้ กดทีว่ น
ั แรกของการนับถอยหลัง 7 วัน

m

กด

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Fax (โทรสาร)
กด Fax (โทรสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Report Setting (การตั้งคารายงาน)
กด Report Setting (การตั้งคารายงาน)
กด Journal Period (ชวงเวลาบันทึก)

การพิมพรายงาน

รายงาน

6

มีรายงานตอไปนี้:
1 XMIT Verify (ตรวจสอบ XMIT) (รุน MFC
เทานั้น)
แสดงรายงานการตรวจสอบความถูกตองการส
งสัญญาณสําหรับโทรสารสงออกลาสุด 200
งานและพิมพรายงานสุดทาย
2 Address Book (สมุดที่อยู) (รุน MFC
เทานั้น)
พิมพรายการรายชื่อและหมายเลขที่บันทึกในห
นวยความจําสมุดที่อยู ตามลําดับตัวอักษร
3 Fax Journal (บันทึกโทรสาร) (รุน MFC
เทานั้น)
พิมพรายการขอมูลเกี่ยวกับโทรสารรับเขาและ
สงออก 200 งานลาสุด
(TX: สง) (RX: รับ)

วิธีการพิมพรายงาน

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e

กด Print Reports (พิมพรายงาน)

f
g

h

กดชื่อรายงาน

6

(รุน MFC เทานั้น)
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

(รุน MFC เทานั้น)
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 เพือ
 ดูรายงานการตรวจสอบความถูกตองก
ารสงสัญญาณ กด View on LCD (ดูบน
LCD)

พิมพรายการการตั้งคาเครื่องพิมพปจจุบันของ
คุณ
6 Network Configuration
(การกําหนดคาเครือขาย)

 เพือ
 พิมพรายงานการตรวจสอบความถูกตอ
งการสงสัญญาณ กด Print Report
(พิมพรายงาน)

พิมพรายการการตั้งคาเครือขายปจจุบน
ั ของคุณ
พิมพใบตรวจสอบดรัมดอทเพื่อแกไขปญหากา
รพิมพแบบดอท

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงรายงานที่คุณตองการ

 สําหรับรายงานอื่นๆ ไปที่ขั้นตอน i

พิมพรายการการตั้งคาปจจุบันของคุณ

7 Drum Dot Print (การพิมพแบบดรัมดอท)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Print Reports (พิมพรายงาน)

 ถาคุณเลือก XMIT Verify (ตรวจสอบ
XMIT) ใหไปที่ขั้นตอน h

4 User Settings (การตั้งคาโดยผูใช)
5 Printer Settings
(การตั้งคาเครื่องพิมพ)

6

i

กด OK (ตกลง)

8 WLAN Report (รายงาน WLAN)
(MFC-L8600CDW, MFC-L8650CDW,
MFC-L8850CDW, MFC-L9550CDW และ
DCP-L8450CDW)
พิมพผลการวิเคราะหการเชื่อมตอ LAN
แบบไรสาย
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7

การทําสําเนา

การตั้งคาสําเนา

7

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาสําเนาสําหรับการทําส
ำเนาครั้งตอไปได

การปรับปรุงคุณภาพสําเนา
คุณสามารถเลือกจากชวงการตั้งคาคุณภาพ
การตั้งคาจากโรงงานคือ Auto (อัตโนมัติ)

อัตโนมัติ
เปนโหมดที่แนะนําสําหรับการพิมพปกติ
เหมาะสําหรับเอกสารที่มีทั้งขอความและภาพถ
าย

กด Copy (สําเนา) จากนั้นกด Options
(ตัวเลือก) ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อเลื่อนดูการตั้งคาสําเนา
เมื่อการตั้งคาที่คุณตองการถูกแสดงขึ้น
กดและเลือกตัวเลือกที่คุณตองการ

 Text (ขอความ)
เหมาะสําหรับเอกสารที่มีขอความเปนสวนใหญ
 Photo (ภาพถาย)

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสร็จแลว กด
Colour Start (เริ่มพิมพสี) หรือ Mono
Start (เริ่มพิมพขาวดํา)

ปรับคุณภาพสําเนาสําหรับภาพถายใหดีขึ้น
 Receipt (ใบเสร็จรับเงิน)
เหมาะสําหรับการทําสําเนาใบเสร็จรับเงิน
7

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

f
g

กด Quality (คุณภาพ)

h

ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
กด OK (ตกลง)

i

กด Colour Start (เริ่มพิมพสี) หรือ
Mono Start (เริ่มพิมพขาวดํา)

เพื่อหยุดการทําสําเนา กด
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7

 Auto (อัตโนมัติ)

การตั้งคาเหลานีจ
้ ะเปนการชั่วคราว
เครื่องจะกลับไปที่การตั้งคาเริ่มตนหนึ่งนาทีหลังจ
ากคัดลอก

หยุดการทําสําเนา

7

(Copy (สําเนา))

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Quality (คุณภาพ)

กด Auto (อัตโนมัติ), Text (ขอความ),
Photo (ภาพถาย) หรือ Receipt
(ใบเสร็จรับเงิน)

การทําสําเนา

การขยายหรือยอขนาดสําเนา

7

100%*

ถาตองการขยายหรือยอขนาดสําเนาถัดไป
ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้

200%

a

โหลดเอกสารของคุณ

104% EXELTR

b

กด

94% A4LTR

c
d
e

ปอนจํานวนสําเนาที่คุณตองการ

f
g
h

(Copy (สําเนา))

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Enlarge/Reduce (ขยาย/ยอขนาด)
กด Enlarge/Reduce (ขยาย/ยอขนาด)
กด 100%, Enlarge (ขยาย), Reduce
(ยอขนาด) หรือ Custom(25-400%)
(กําหนดเอง (25-400%))

141% A5A4
97% LTRA4
91% Full Page (91% เต็มหนา)
85% LTREXE
83% LGLA4
78% LGLLTR
70% A4A5
50%
Custom(25-400%) (กําหนดเอง
(25-400%)) 1
*

การตัง้ คาโรงงานจะแสดงเปนตัวหนาและมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู
1

ทําอยางใดอยางหนึง่ ตอไปนี้:

Custom(25-400%) (กําหนดเอง (25-400%))
ชวยใหคุณใสอัตราสวนระหวาง 25% ถึง 400%
โดยเพิ่มขั้นละ 1%

 ถาคุณเลือก Enlarge (ขยาย)
กดการขยายหรืออัตราสวนที่คุณตองการ

i

ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
กด OK (ตกลง)

 ถาคุณเลือก Reduce (ยอขนาด)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงอัตราสวนการยอที่คุณตองการ
และกดอัตราสวนนั้น

j

กด Colour Start (เริ่มพิมพสี) หรือ
Mono Start (เริ่มพิมพขาวดํา)

 ถาคุณเลือก Custom(25-400%)
(กําหนดเอง (25-400%)) กด
เพื่อลบคารอยละที่แสดง หรือกด d
เพื่อยายเคอรเซอร
จากนั้นใสอัตราสวนการยอหรือการขยาย
ระหวาง 25% ถึง 400% โดยเพิ่มขั้นละ
1%

หมายเหตุ
Page Layout (โครงหนาเอกสาร)
ไมสามารถใชไดกับ Enlarge/Reduce
(ขยาย/ยอขนาด)

กด OK (ตกลง)
 ถาคุณเลือก 100% ใหไปยังขั้นตอน i
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7

บทที่ 7

การทําสําเนาแบบ 2 ดาน
คุณจะตองเลือกโครงหนาสําเนาการพิมพ 2
ดานจากตัวเลือกตอไปนี้
กอนที่คุณจะเริ่มการทําสําเนาแบบการพิมพ 2 ดาน
โครงหนาของเอกสารของคุณจะกําหนดโดยโครง
หนาการทําสําเนาแบบ 2 หนาที่คุณควรเลือก

7

(MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW,
MFC-L9550CDW และ DCP-L8450CDW)
ถาคุณตองการใชคุณลักษณะสําเนาการทําสําเนา
แบบ 2 ดานอัตโนมัติ ใหวางเอกสารของคุณใน
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
แนวตั้ง
 2 ดานi2 ดาน

(MFC-L8600CDW และ DCP-L8400CDN)

1

แนวตั้ง

1

 การพลิกดานยาว 1 ดานi 2 ดาน

1
1

2

2

 การพลิกดานยาว 1 ดานi 2 ดาน

1

2
1

 การพลิกดานสั้น 1 ดานi 2 ดาน

1
2

2

2

 การพลิกดานยาว 2 ดานi 1 ดาน

2

1

2

1
1
2

แนวนอน
 การพลิกดานยาว 1 ดานi 2 ดาน

 การพลิกดานสั้น 1 ดานi 2 ดาน

1

1
1

2

2

2

2

1

2

 การพลิกดานสั้น 1 ดานi 2 ดาน

 การพลิกดานสั้น 2 ดานi 1 ดาน

1

1
2

2

1
1

2
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การทําสําเนา

g

แนวนอน
 2 ดานi2 ดาน

1

1
2

2

 การพลิกดานยาว 1 ดานi 2 ดาน

1

2

1

2

1

 การพลิกดานยาว 2 ดานi 1 ดาน

1

1

2

2

 การพลิกดานสั้น 1 ดานi 2 ดาน

1

h
i
j

1
2

2

 การพลิกดานสั้น 2 ดานi 1 ดาน

1
2

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

f

1

2

(Copy (สําเนา))

กด Options (ตัวเลือก)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงตัวเลือกโครงหนาที่คุณตองการดัง
ตอไปนี้:
Off (ปด),
2-sided2-sided (2 ดาน2 ดาน) 1,
1-sided2-sided Long Edge
Flip (การพลิกดานยาว 1 ดาน2 ดาน),
2-sided1-sided Long Edge
Flip (การพลิกดานยาว 2 ดาน1 ดาน) 1,
1-sided2-sided Short Edge
Flip (การพลิกดานสั้น 1 ดาน2 ดาน),
2-sided1-sided Short Edge
Flip (การพลิกดานสั้น 2 ดาน1 ดาน) 1
MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW,
MFC-L9550CDW และ DCP-L8450CDW

กดตัวเลือกที่คุณตองการ
ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
กด OK (ตกลง)

7

กด Colour Start (เริ่มพิมพสี) หรือ
Mono Start (เริ่มพิมพขาวดํา)
เพื่อสแกนหนาเอกสาร
ถาคุณวางเอกสารใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
เครื่องจะสแกนหนาและเริ่มพิมพ
ถาคุณกําลังใชงานกระจกสแกนเนอร
ใหไปที่ขั้นตอน k

k

หลังจากเครื่องสแกนหนา ใหกด Scan
(สแกน) เพื่อสแกนหนาถัดไป

l
m

วางหนาถัดไปบนกระจกสแกนเนอร

n

หลังจากสแกนครบทุกหนาแลว กด
Complete (เสร็จสมบูรณ) ในขั้นตอน k
เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน

กด OK (ตกลง)
ทําซ้ําขั้นตอน k ถึง m
สําหรับแตละหนาของโครงหนาเอกสาร

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
2-sided Copy (สําเนาแบบ 2 ดาน)
กด 2-sided Copy (สําเนาแบบ 2 ดาน)
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บทที่ 7

การเลือกถาดกระดาษ

7

การปรับความเขมและความคมชัด

7

คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกใชถาดกระดาษสําหรับ
สําเนาถัดไป

ความเขม

a

โหลดเอกสารของคุณ

ปรับความเขมในการทําสําเนาเพื่อทําใหสําเนามืด
ลงหรือสวางขึ้น

b

กด

a

โหลดเอกสารของคุณ

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

b

กด

กด Options (ตัวเลือก)

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

f
g
h

กด Density (ความเขม)

f
g

(Copy (สําเนา))

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Tray Use (ใชถาดกระดาษ)
กด Tray Use (ใชถาดกระดาษ)
กด Tray#1 Only (ถาดที่ 1 เทานั้น),
Tray#2 Only (ถาดที่ 2 เทานั้น) 1, MP
Only (MP เทานั้น), MP>T1>T2 1,
MP>T2>T1 1, T1>T2>MP 1 หรือ
T2>T1>MP 1
1

T2 และ Tray#2 Only (ถาดที่ 2 เทานั้น)
จะปรากฏขึ้น ถามีการติดตั้งถาดที่ 2

h

ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
กด OK (ตกลง)

i

กด Colour Start (เริ่มพิมพสี) หรือ
Mono Start (เริ่มพิมพขาวดํา)

หมายเหตุ
หากตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเริ่มตนสําห
รับถาดกระดาษ
uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช
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i

7

(Copy (สําเนา))

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Density (ความเขม)

กดระดับความเขม จากจางไปเขม
ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
กด OK (ตกลง)
กด Colour Start (เริ่มพิมพสี) หรือ
Mono Start (เริ่มพิมพขาวดํา)

การทําสําเนา

ความคมชัด

7

ปรับความคมชัดเพื่อชวยใหภาพคมชัดและสดใสยิ่
งขึ้น

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

f
g
h
i

(Copy (สําเนา))

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Contrast (ความคมชัด)
กด Contrast (ความคมชัด)
กดระดับความคมชัด
ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
กด OK (ตกลง)
กด Colour Start (เริ่มพิมพสี) หรือ
Mono Start (เริ่มพิมพขาวดํา)

การจัดเรียงสําเนา

7

คุณสามารถเรียงหลายสําเนา
หนาจะเรียงตามลําดับ 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3
ไปเรื่อยๆ

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

f
g
h

กด Stack/Sort (ซอน/จัดเรียง)

i

กด Colour Start (เริ่มพิมพสี) หรือ
Mono Start (เริ่มพิมพขาวดํา)
เพื่อสแกนหนาเอกสาร
ถาคุณวางเอกสารใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
เครื่องจะสแกนหนาและเริ่มพิมพ

(Copy (สําเนา))

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Stack/Sort (ซอน/จัดเรียง)

7

กด Sort (จัดเรียง)
อานและยืนยันรายการการตั้งคาที่คุณเลือก
ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาอื่นๆ กด
OK (ตกลง)

ถาคุณกําลังใชงานกระจกสแกนเนอร
ใหไปที่ขั้นตอน j

j

หลังจากเครื่องสแกนหนา ใหกด Yes (ใช)
เพื่อสแกนหนาถัดไป

k
l

วางหนาถัดไปบนกระจกสแกนเนอร

m

หลังจากสแกนครบทุกหนาแลว กด No (ไม)
ในขั้นตอน j เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน

กด OK (ตกลง)
ทําซ้ําขั้นตอน j ถึง l
สําหรับแตละหนาของโครงหนาเอกสาร
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บทที่ 7

ทําสําเนา N in 1
(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว)
(โครงหนาเอกสาร)

j
7

คุณสามารถลดจํานวนกระดาษที่ใชไดเมื่อคัดลอก
โดยใชคุณลักษณะสําเนา N in 1
(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว)
ซึ่งอนุญาตใหคุณทําสําเนาสองหรือสี่หนาลงในหน
าเดียว
ถาคุณตองการทําสําเนาทั้งสองดานของบัตรประจ
ำตัวลงในหนึ่งหนากระดาษ ดูที่
สําเนาบัตรประจําตัวแบบ 2 ใน 1 uu หนา 52

ขอควรจํา
• ตรวจสอบวาขนาดกระดาษถูกกําหนดเปน A4,
Letter, Legal, Folio, A5 1 หรือ B5 1
1

สําหรับสําเนาบัตรประจําตัวแบบ 2 ใน 1

• คุณไมสามารถใชการตั้งคา
Enlarge/Reduce (ขยาย/ยอขนาด)
พรอมกับคุณลักษณะ N in 1
(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว)
• (P) หมายถึง แนวตั้ง และ (L) หมายถึง
แนวนอน

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

f
g

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Page Layout (โครงหนาเอกสาร)
กด Page Layout (โครงหนาเอกสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Off(1in1), 2in1(P), 2in1(L),
2in1(ID) 1, 4in1(P) หรือ 4in1(L)
1

h
i
50

(Copy (สําเนา))

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ 2in1(ID)
ดู สําเนาบัตรประจําตัวแบบ 2 ใน 1 uu หนา 52

กดตัวเลือกที่คุณตองการ
ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
กด OK (ตกลง)

กด Colour Start (เริ่มพิมพสี) หรือ
Mono Start (เริ่มพิมพขาวดํา)
เพื่อสแกนหนาเอกสาร
ถาคุณวางเอกสารใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
เครื่องจะสแกนหนาและเริ่มพิมพ
ถาคุณกําลังใชงานกระจกสแกนเนอร
ใหไปที่ขั้นตอน k

k

หลังจากเครื่องสแกนหนา ใหกด Yes (ใช)
เพื่อสแกนหนาถัดไป

l
m

วางหนาถัดไปบนกระจกสแกนเนอร

n

หลังจากสแกนครบทุกหนาแลว กด No (ไม)
ในขั้นตอน k เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน

กด OK (ตกลง)
ทําซ้ําขั้นตอน k ถึง m
สําหรับแตละหนาของโครงหนาเอกสาร

การทําสําเนา

ถาคุณกําลังทําสําเนาจาก ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัต)ิ :
วางเอกสารของคุณ หงายขึ้น
ในทิศทางดังภาพประกอบนี้:

7

ถาคุณกําลังทําสําเนาจากกระจกสแกนเน
อร:

7

วางเอกสารของคุณ คว่ําลง
ในทิศทางดังภาพประกอบนี้:

 2in1(P)

 2in1(P)

 2in1(L)

 2in1(L)

 4in1(P)

 4in1(P)

7
 4in1(L)

 4in1(L)
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บทที่ 7

สําเนาบัตรประจําตัวแบบ 2 ใน 1

7

j

กด Colour Start (เริ่มพิมพสี) หรือ
Mono Start (เริ่มพิมพขาวดํา)
เครื่องจะเริ่มการสแกนดานหนึ่งของบัตรประ
จําตัว

k

หลังจากเครื่องสแกนดานหนึ่งแลว กด Yes
(ใช) พลิกบัตรประจําตัว
และวางบัตรไวใกลมุมซายของกระจกสแกนเ
นอร จากนั้นกด OK (ตกลง)
เพื่อสแกนอีกดานหนึ่ง

คุณสามารถทําสําเนาทัง้ สองดานของบัตรประจําตัว
ลงในหนึง่ หนากระดาษโดยรักษาขนาดบัตรเทาเดิม

หมายเหตุ
คุณสามารถทําสําเนาบัตรประจําตัวภายในขอบ
เขตที่อนุญาตภายใตกฎหมายที่บังคับใช (uu
คูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ)

a

วางบัตรประจําตัวของคุณ คว่ําลง
ใกลมุมซายของกระจกสแกนเนอร

1

1 4 มม. หรือมากกวา (บน, ซาย)

 แมวาเอกสารจะวางอยูบน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
เครื่องจะสแกนขอมูลจากกระจกสแกนเน
อรเมื่ออยูในโหมดนี้

b

กด

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

f
g
h
i

52

(Copy (สําเนา))

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Page Layout (โครงหนาเอกสาร)
กด Page Layout (โครงหนาเอกสาร)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
2in1(ID)
กด 2in1(ID)
อานและยืนยันรายการการตั้งคาที่คุณเลือก
จากนั้นกด OK (ตกลง)

หมายเหตุ
เมื่อเลือกสําเนาบัตรประจําตัวแบบ 2 ใน 1
เครื่องจะกําหนดคุณภาพเปน Auto
(อัตโนมัติ) และความเขมเปน +1
และความคมชัดเปน 0

การทําสําเนา

ปรับความสดของสี
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับความส
ดของสี

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

(Copy (สําเนา))

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Colour Adjust (ปรับสี)

f
g

กด Colour Adjust (ปรับสี)

h
i

กดระดับของความสดของสี

กด Red (สีแดง), Green (สีเขียว) หรือ
Blue (สีน้ําเงิน)

ทําซ้ําขั้นตอน g และ h
ถาคุณตองการปรับคาของสีถัดไป
หลังจากปรับการตั้งคาของ สี
กด

j

ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
กด OK (ตกลง)

k

กด Colour Start (เริ่มพิมพสี)

7

ทําสําเนา N in 1
(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว)
แบบ 2 หนา (MFC-L8650CDW,
MFC-L8850CDW,
MFC-L9550CDW และ
DCP-L8450CDW)

7

เมื่อคุณเลือกทําสําเนา N in 1
(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว) แบบ 2
หนาสําหรับเอกสาร 2 หนา
คุณจะตองเลือกตัวเลือกโครงหนาใน 2-sided
Copy Page Layout
(โครงหนาการทําสําเนาแบบ 2 หนา)
คุณจะสามารถเขาถึง 2-sided Copy Page
Layout (โครงหนาการทําสําเนาแบบ 2 หนา)
หลังจากเลือก 2-sided2-sided (2 ดาน2
ดาน) สําหรับ 2-sided Copy (สําเนาแบบ 2
ดาน) และโครงหนาแบบ N in 1
(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว) Page
Layout (โครงหนาเอกสาร)
คุณจะตองเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมจากตาราง
การจํากัดขอ ขอบของสําเ
บของเอกสาร นาที่จะจํากัด

ตัวเลือกที่คุณตอ
งเลือก

ขอบดานยาว

ขอบดานยาว

LongEdge
LongEdge
(ขอบดานยาว
ขอบดานยาว)

ขอบดานสั้น

LongEdge
ShortEdge
(ขอบดานยาว
ขอบดานสั้น)

ขอบดานยาว

ShortEdge
LongEdge
(ขอบดานสั้น
ขอบดานยาว)

ขอบดานสั้น

ShortEdge
ShortEdge
(ขอบดานสั้น
ขอบดานสั้น)

ขอบดานสั้น

53

7

บทที่ 7

การกําจัดสีพื้นหลัง

ขอควรจํา
• ใสเอกสารของคุณใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
เพื่อใชคุณลักษณะ 2-sided Copy Page
Layout (โครงหนาการทําสําเนาแบบ 2 หนา)
• คุณสมบัติ 2-sided Copy Page Layout
(โครงหนาการทําสําเนาแบบ 2 หนา)
จะไมทํางานเมื่อคุณเลือก 2in1(ID) สําหรับ
Page Layout (โครงหนาเอกสาร)

a

โหลดเอกสารจาก ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)

Remove Background Colour
(กําจัดสีพื้นหลัง) กําจัด สี
พื้นหลังของเอกสารเมื่อทําสําเนา
การใชงานการตั้งคานี้จะทําใหสําเนาอานไดชัดเจ
นขึ้น และอาจประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) ดวย

หมายเหตุ
การตั้งคานี้ใชไดเฉพาะสําหรับการทําสําเนาสีเ
ทานั้น

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

b

กด

c
d
e

ใสจํานวนสําเนา

f

เลือก 2in1(P), 2in1(L), 4in1(P)
หรือ 4in1(L) Page Layout
(โครงหนาเอกสาร) (ดู ทําสําเนา N in 1

f

กด Remove Background Colour
(กําจัดสีพื้นหลัง)

(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว)(โครงหนา
เอกสาร) uu หนา 50)

g

กด Off (ปด), Low (ต่ํา), Medium
(ปานกลาง) หรือ High (สูง)

g

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
2-sided Copy Page Layout
(โครงหนาการทําสําเนาแบบ 2 หนา)

h

ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
กด OK (ตกลง)

h

กด 2-sided Copy Page Layout
(โครงหนาการทําสําเนาแบบ 2 หนา)

i

กด Colour Start (เริ่มพิมพสี)

i

กด LongEdge LongEdge
(ขอบดานยาว ขอบดานยาว),
LongEdge ShortEdge
(ขอบดานยาว ขอบดานสั้น),
ShortEdge LongEdge
(ขอบดานสั้น ขอบดานยาว) หรือ
ShortEdge ShortEdge
(ขอบดานสั้น ขอบดานสั้น)

j

ถาคุณไมตองการเปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
กด OK (ตกลง)

k

กด Colour Start (เริ่มพิมพสี) หรือ
Mono Start (เริ่มพิมพขาวดํา)
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(Copy (สําเนา))

กด Options (ตัวเลือก)
เลือก 2-sided2-sided (2 ดาน2
ดาน) ใน 2-sided Copy (สําเนาแบบ 2
ดาน) (ดู การทําสําเนาแบบ 2 ดาน
uu หนา 46)

(Copy (สําเนา))

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Remove Background Colour
(กําจัดสีพื้นหลัง)

7

การทําสําเนา

การบันทึกตัวเลือกการทําสําเนา
ใหเปนทางลัด

j
1
7

คุณสามารถบันทึกตัวเลือกการทําสําเนาที่คุณใชบ
อยที่สุด โดยการบันทึกเปนทางลัด

a

กด

b
c

กด Options (ตัวเลือก)

d

(Copy (สําเนา))

ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาตอไปนี้:
Quality (คุณภาพ)
Enlarge/Reduce (ขยาย/ยอขนาด)
Density (ความเขม)
Contrast (ความคมชัด)
Stack/Sort (ซอน/จัดเรียง)
Page Layout (โครงหนาเอกสาร)
Colour Adjust (ปรับสี)
2-sided Copy (สําเนาแบบ 2 ดาน)
2-sided Copy Page Layout
(โครงหนาการทําสําเนาแบบ 2 หนา) 1
Tray Use (ใชถาดกระดาษ)
Remove Background Colour
(กําจัดสีพื้นหลัง)
จากนั้นกดการตั้งคาที่คุณตองการ
ปดนิว้ ขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงตัวเลือกที่มี
จากนั้นกดตัวเลือกใหมของคุณ
ทําซ้ําขั้นตอน c และ d
สําหรับแตละการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยน

e

เมื่อคุณเลือกตัวเลือกใหมเสร็จสิ้นแลว กด
Save as Shortcut (บันทึกเปนทางลัด)

f

อานและยืนยันรายการการตัง คาทีค
 ณ
ุ เลือกสํา
หรับสรางทางลัด จากนั้นกด OK (ตกลง)

g

กดแท็บจาก 1 ถึง 8

h

กด

i

ใสชื่อทางลัดโดยใชแปนพิมพของจอสัมผัส
(เพื่อชวยคุณใสตัวอักษร
uu คูมือขั้นพื้นฐานสําหรับผูใช)
กด OK (ตกลง)

กด OK (ตกลง) เพื่อบันทึกทางลัดของคุณ

MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L9550CDW
และ DCP-L8450CDW

การประหยัดกระดาษ

7

คุณสามารถใชการกําหนดคาลวงหนาการประหยัด
กระดาษ เพื่อลดปริมาณกระดาษที่ใชทําสําเนาได
การประหยัดกระดาษจะใชโครงหนาแบบ 4 ใน 1
และตัวเลือกการทําสําเนาแบบ 2 ดาน 1
1

MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L9550CDW
และ DCP-L8450CDW

a

โหลดเอกสารของคุณ

b

กด

c

ปดนิ้วไปทางซายหรือทางขวาเพื่อแสดง
Paper Save (การประหยัดกระดาษ)

d
e
f

กด Paper Save (การประหยัดกระดาษ)

(Copy (สําเนา))

7

ใสจํานวนสําเนา
ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
 ถาตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเพิ่มเติม
ไปที่ขั้นตอน g
 เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสร็จแลว
ไปที่ขั้นตอน j

g
h

กด Options (ตัวเลือก)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงการตั้งคาที่มี
จากนั้นกดการตั้งคาใหมของคุณ

i

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b
เพื่อแสดงตัวเลือกที่มี
จากนั้นกดตัวเลือกใหมของคุณ
ทําซ้ําขั้นตอน h และ i
สําหรับแตละการตั้งคาที่คุณตองการ
เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสร็จแลว กด
OK (ตกลง)

j

กด Colour Start (เริ่มพิมพสี) หรือ
Mono Start (เริ่มพิมพขาวดํา)

เมื่อคุณไมไดเพิ่มทางลัด
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A
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ตรวจสอบเครื่อง
พิมพหนาทดสอบ

A

A

คุณสามารถพิมพหนาทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภา
พการพิมพของคุณได

a

กด

b
c

กด Test Print (พิมพหนาทดสอบ)

d

จอสัมผัสจะแสดง Press [OK] (กด [OK])
กด OK (ตกลง)
เครื่องจะพิมพหนาทดสอบ
กด

การตรวจสอบตัวนับจํานวนหนา
คุณสามารถดูที่ตัวนับหนาของเครื่องเพื่อดูจํานวน
สําเนา หนาที่พิมพ รายงานและรายการ โทรสาร
หรือสรุปรวม

a
b
c

กด
กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)
ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

d
e

กด Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

f

กด

กด Page Counter (ตัวนับจํานวนหนา)
จอสัมผัสจะแสดงจํานวนหนาของ Total
(ยอดรวม), Fax/List (โทรสาร/รายการ),
Copy (สําเนา) และ Print (พิมพ)

A

การตรวจสอบอายุการใชงานขอ
งตลับผงหมึก (โทนเนอร)

A

คุณสามารถดูอายุการใชงานที่เหลือโดยประมาณข
องตลับผงหมึก (โทนเนอร) แตละตลับ

a

กด

b

กด Toner Life (อายุการใชงานผงหมึก
(โทนเนอร))
จอสัมผัสจะแสดงอายุการใชงานที่เหลือโดย
ประมาณของตลับผงหมึก (โทนเนอร)
เปนแผนภูมิแทง

c

กด

การตรวจสอบอายุการใชงานขอ
งชิ้นสวน
คุณสามารถดูอายุการใชงานที่เหลือของชิ้นสวนข
องเครื่องไดในจอสัมผัส

a

กด

b
c

กด All Settings (การตั้งคาทั้งหมด)

d
e
f

กด Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

ปดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกด a หรือ b เพื่อแสดง
Machine Info. (ขอมูลเครื่อง)

กด Parts Life (อายุการใชงานชิ้นสวน)
กด a หรือ b
เพื่อดูอายุการใชงานที่เหลือโดยประมาณขอ
งชิ้นสวนของ Drum (ชุดแมแบบสรางภาพ
(ดรัม)), Belt Unit (ชุดสายพาน),
Fuser (ชุดทําความรอน), Laser Unit
(ชุดเลเซอร), PF Kit MP
(ชุดลูกยางปอนกระดาษ MP), PF Kit 1
(ชุดลูกยางปอนกระดาษ 1) และ PF Kit 2
(ชุดลูกยางปอนกระดาษ 2) 1
1
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A

เมื่อติดตั้งถาดที่ 2

A

การบํารุงรักษาตามปกติ

g

กด

หมายเหตุ
อายุการใชงานที่เหลืออยูของตลับผงหมึก
(โทนเนอร)
จะแสดงอยูในรายงานการตั้งคาโดยผูใช (ดู
วิธีการพิมพรายงาน uu หนา 43)

การเปลี่ยนชิ้นสวนการบํา
รุงรักษาตามระยะเวลา

A

ชิ้นสวนที่บํารุงรักษาตามระยะเวลาตองเปลี่ยนเปน
ประจําเพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ
ชิ้นสวนที่แสดงในตารางจะตองไดรับการเปลี่ยนห
ลังจากการพิมพประมาณ 50,000 หนา 1
สําหรับชุดลูกยางปอนกระดาษ MP และ 100,000
หนา 1 สําหรับชุดลูกยางปอนกระดาษ 1,
ชุดลูกยางปอนกระดาษ 2 2,
ชุดทําความรอนและเลเซอร
ติดตอบริการลูกคาสัมพันธของ Brother
เมื่อมีขอความเหลานี้ปรากฏบนจอสัมผัส
ขอความบนจอสัมผัส

คําอธิบาย

Replace Fuser
(เปลี่ยนชุดทําความรอน)

เปลี่ยนชุดทําความรอน

Replace Laser
(เปลี่ยนเลเซอร)

เปลี่ยนชุดเลเซอร

Replace PF Kit1
(เปลี่ยนชุดลูกยางปอนกร
ะดาษ 1)

เปลี่ยนชุดลูกยางปอนกระ
ดาษสําหรับถาดใสกระดา
ษ

Replace PF Kit2
(เปลี่ยนชุดลูกยางปอนกร
ะดาษ 2) 2

เปลี่ยนชุดลูกยางปอนกระ
ดาษสําหรับถาดใสกระดา
ษลาง (อุปกรณเสริม)

Replace PF Kit MP
(เปลี่ยนชุดลูกยางปอนกร
ะดาษ MP)

เปลี่ยนชุดลูกยางปอนกระ
ดาษสําหรับถาดใสกระดา
ษอเนกประสงค

1

A4 หรือ Letter หนาเดียว

2

เมื่อติดตั้งถาดที่ 2
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A

บทที่ A

การบรรจุภัณฑและการข
นสงเครื่องพิมพ

A

b

ถอดสายทั้งหมดแลวปลดปลั๊กไฟจาก
เตารับไฟฟา

c

วางวัสดุบรรจุภัณฑ (1) ในกลอง

คําเตือน
เครื่องนี้หนักมากและหนักกวา 29.0 กก.
เพื่อปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
ตองมีอยางนอยสองคนในการยกเครื่องนี้
โดยที่ใหคนแรกยกที่ดานหนาเครื่อง
และอีกคนหนึ่งยกที่ดานหลัง
ดังที่แสดงในภาพประกอบตอไปนี้
ระวังอยาใหเครื่องทับนิ้วเมื่อคุณวางเครื่องลง

1

FRONT

d
เมื่อคุณใชถาดกระดาษลาง
หามยกเครื่องโดยยังใสถาดกระดาษลางอยู
เนื่องจากคุณอาจไดรับบาดเจ็บหรือทําใหเครื่อง
เกิดความเสียหายได
เนื่องจากถาดกระดาษลางไมไดยึดติดอยูกับตัวเ
ครื่อง

หอเครื่องพิมพในถุงพลาสติก
แลววางลงบนวัสดุบรรจุภัณฑ
ดานลาง (1)

หมายเหตุ
หากคุณจําเปนตองขนยายเครื่องดวยกรณีใดก็
ตาม
ใหบรรจุเครื่องลงในบรรจุภัณฑเดิมดวยความระ
มัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นในระหวางการขนสง
เครื่องควรมีการประกันภัยโดยสมบูรณจากผูขน
สง

a
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กดคาง
เพื่อปดเครื่อง
ปดเครื่องพิมพทิ้งไวอยางนอย 10
นาทีเพื่อใหเย็นลง

FRONT

1

การบํารุงรักษาตามปกติ

e

ใสวัสดุบรรจุภัณฑ (2) ที่มีเครื่องหมาย
“RIGHT” ที่ดานขวาของเครื่องพิมพ
ใสวัสดุบรรจุภัณฑ (3) ที่มีเครื่องหมาย
“LEFT” ที่ดานซายของเครื่องพิมพ
วางสายไฟ AC
และวัสดุการพิมพในกลองบรรจุเดิมดังแสดง
ในภาพประกอบ

g

<หากคุณมีถาดกระดาษลาง>
บรรจุถาดกระดาษลางลงในบรรจุภัณฑที่ใหม
าดังภาพประกอบ

LEFT
2

3

RIGHT

A

f

ปดกลองและปดเทปอีกครั้ง
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B

อุปกรณเสริม

B

อุปกรณเสริม

B

เครื่องนี้มีอุปกรณเสริมดังตอไปนี้ คุณสามารถเพิ่มความสามารถในการทํางานของเครื่องดวยรายการเหลานี้

ชุดถาดกระดาษลาง
(สําหรับ DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW,
MFC-L8600CDW, MFC-L8650CDW และ
MFC-L8850CDW)
LT-320CL
(สําหรับ MFC-L9550CDW)
LT-325CL

60

หนวยความ SO-DIMM

อุปกรณเสริม

ถาดกระดาษเสริม
(สําหรับ DCP-L8400CDN,
DCP-L8450CDW,
MFC-L8600CDW,
MFC-L8650CDW และ
MFC-L8850CDW
(LT-320CL))
(สําหรับ MFC-L9550CDW
(LT-325CL))
ถาดกระดาษลางที่เปนอุปกรณเสริมสามารถติดตัง
ไดในเครื่องรุน MFC-L8600CDW,
MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW,
MFC-L9550CDW, DCP-L8400CDN และ
DCP-L8450CDW และสามารถใสกระดาษขนาด
80 g/m2 ไดสูงสุด 500 แผน
เมื่อติดตั้งถาดกระดาษเสริม
เครื่องสามารถใสกระดาษเปลาไดสูงสุด 800 แผน

บอรดหนวยความจํา

B

เครื่องของคุณมีหนวยความจํามาตรฐานขนาด
256 MB
และมีชองใสการดสําหรับเพิ่มหนวยความจําเสริมอี
กหนึ่งชอง คุณสามารถเพิ่มหนวยความจําไดสูงสุด
512 MB โดยติดตั้งการดหนวยความจํา SO-DIMM
(Small Outline Dual In-line Memory Module)

ประเภท SO-DIMM

B

คุณสามารถติดตั้งการดหนวยความจํา SO-DIMM
ตอไปนี้:
B

 256 MB Kingston KTH-LJ2015/256
 256 MB Transcend TS256MHP423A

หมายเหตุ
• สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต
Kingston Technology ที่
http://www.kingston.com/
• สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต
Transcend ที่
http://www.transcend.com.tw/

B

โดยทั่วไปแลว การดหนวยความจํา SO-DIMM
ตองมีขอมูลจําเพาะตอไปนี้:

ในการติดตั้ง
โปรดดูคําแนะนําที่เราจัดหาใหพรอมกับชุดถาดกร
ะดาษลาง

คําเตือน
ถาคุณใชถาดกระดาษลาง
หามยกเครื่องโดยยังใสถาดกระดาษลางอยู
คุณอาจไดรับบาดเจ็บหรือทําใหเครื่องเกิดความ
เสียหาย
เนื่องจากถาดกระดาษลางไมไดยึดติดกับตัวเครื่
องอยางแนนหนา

ประเภท

144-pin และเอาตพุต 16 บิต

เวลาแฝง CAS

4

ความถีส
่ ัญญา
ณนาฬิกา

267 MHz (533 Mb/S/Pin)
หรือมากกวานั้น

ความจุ

256 MB

ความสูง

30.0 มม.

ประเภท DRAM DDR2 SDRAM

หมายเหตุ
• อาจมีการดหนวยความจํา SO-DIMM
บางชนิดที่ไมสามารถใชกับเครื่องได
• สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดสอบถามตัวแทนจําหนายที่คุณซื้อเครื่อง
หรือ บริการลูกคาสัมพันธของ Brother
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บทที่ B

การติดตั้งหนวยความจําเพิ่มเติม

B

a

ปดสวิตชปด
 เปดเครื่อง
ถอดปลั๊กสายโทรศัพทออก

b

ถอดสายเคเบิลอินเทอรเฟซออกจากตัวเครือ
 ง
แลวถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตาเสียบไฟ
AC

e

จับการด SO-DIMM
ตรงบริเวณขอบและจัดแนวของรอยบากบนตั
วการด SO-DIMM
ใหตรงกับสวนที่ยื่นออกมาของชองใสการด
ใสการด SO-DIMM ตามแนวทแยงมุม (1)
จากนั้นเอียงการดเขาหาบอรดอินเทอรเฟซ
จนกระทั่งการดล็อคเขาที่ (2)
1

หมายเหตุ

2

ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดปดสวิตชเครื่องแลว
กอนที่จะใสหรือถอดการดหนวยความจํา
SO-DIMM

c

ถอดฝาปดพลาสติก (1)
และฝาปดโลหะสําหรับชองใส
SO-DIMM (2)

2

1

f

ใสฝาปดโลหะ (2) และฝาปดพลาสติก (1)
ของชองใสการด SO-DIMM กลับเขาที่
1

d

นําการดหนวยความจํา SO-DIMM
ออกจากบรรจุภัณฑโดยจับที่ขอบของการด

ขอควรจํา
เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดกับตัวเครือ
งอันเนื่องมาจากไฟฟาสถิต
หามสัมผัสถูกชิปสหนวยความจําหรือผิวหนาข
องบอรด
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2

อุปกรณเสริม

g

เสียบปลั๊กไฟของเครื่องเขากับเตารับไฟ AC
กอน แลวจึงเชื่อมตอสายเคเบิลอินเทอรเฟซ

h

เสียบปลั๊กสายโทรศัพท เปดสวิตชเครื่อง

หมายเหตุ
เพื่อใหแนใจวา
คุณไดติดตั้งการดหนวยความจํา SO-DIMM
อยางถูกตอง
คุณสามารถพิมพรายการการตั้งคาโดยผูใช
ที่แสดงขนาด RAM ปจจุบัน
(ดู วิธีการพิมพรายงาน uu หนา 43)

B

63

C

อภิธานศัพท

C

ขอมูลดังกลาวเปนรายการของคุณลักษณะและเงื่อนไขที่ปรากฏอยูในคูมือการใชงานบราเดอร ทังนี้
คุณสมบัติของการใชงานดังกลาวจะขึ้นอยูกับรุนที่คุณเลือกซื้อ
ADF (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
วางเอกสารใน ADF
(ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ)
และสแกนทีละหนาโดยอัตโนมัติ
ECM (โหมดการแกไขขอผิดพลาด)
ตรวจจับขอผิดพลาดในระหวางการสงสัญญาณ
โทรสารและสงหนาโทรสารที่เกิดขอผิดพลาด
อีกครั้ง
Greyscale (ภาพสีเทา)
แสงเงา สีเทา
ในสําเนาและการสงโทรสารภาพถาย
LCD จอสัมผัสและแผงสัมผัส
หนาจอแสดงผลแบบ LCD (Liquid Crystal
Display)
ของจอสัมผัสที่อยูบนเครื่องจะแสดงขอความแ
บบตอบโตและคําถามในการใชงานเครื่อง
คุณสามารถสั่งงานจอสัมผัสไดโดยการกดหรือ
ปดนิ้วบนจอ
แผงสัมผัสที่ดานขวาของหนาจอแสดงผลแบบ
LCD จะเรืองแสง LED
เมื่อมีคําสั่งสําหรับการสั่งงานปจจุบัน
OCR (การรูจําอักขระทางภาพ)
Nuance™ PaperPort™ 12 SE
หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชัน Presto!
PageManager
จะแปลงภาพขอความเปนขอความที่คุณสามาร
ถแกไขได
TAD (อุปกรณตอบรับโทรศัพท)
คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทภา
ยนอกเขากับเครื่องของคุณ
กลุมเครื่องที่สามารถเขากันได
ความสามารถของเครื่องโทรสารในการสื่อสาร
กับเครื่องอื่น
กลุมเครื่องที่สามารถเขากันไดใชงานไดระหวา
งกลุม ITU-T
การกระจายสัญญาณ
ความสามารถในการสงขอความโทรสารเดียวกั
นไปยังหลายตําแหนง
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การเขาถึงการเรียกดูจากระยะไกล
ความสามารถในการเขาถึงเครื่องของคุณจากร
ะยะไกลจากโทรศัพทแบบ touch tone
การเขาถึงแบบคู
เครื่องของคุณสามารถสแกนโทรสารสงออกหรื
องานที่ตั้งเวลาไวในหนวยความจํา
ในขณะเดียวกับที่กําลังสงโทรสารหรือรับโทรส
าร หรือพิมพโทรสารขาเขา
การจัดเก็บโทรสาร
คุณสามารถจัดเก็บโทรสารในหนวยความจํา
การชะลอการเรียกสาย
จํานวนการเรียกสายกอนที่เครื่องจะรับสายในโ
หมด Fax (โทรสาร) และ Fax/Tel
(โทรสาร/โทรศัพท)
การชะลอการสงโทรสาร
สงโทรสารของคุณภายหลังตามเวลาที่ระบุของ
วัน
การตรวจจับโทรสาร
กําหนดใหเครื่องของคุณตอบสนองเสียงเรียกโ
ทรสาร (CNG tones)
หากคุณขัดจังหวะการติดตอดวยโทรสารโดยก
ารรับสาย
การตั้งคาขอมูลประจําเครื่อง
ขอมูลที่จัดเก็บที่ปรากฏดานบนของหนาที่สงโ
ทรสาร รวมถึงชื่อผูสงและหมายเลขโทรสาร
การตั้งคาชั่วคราว
คุณสามารถเลือกตัวเลือกสําหรับการสงสัญญา
ณโทรสารแตละครั้งและทําสําเนาโดยไมเปลี่ย
นแปลงการตั้งคาเริ่มตน
การยอขนาดโดยอัตโนมัติ
ยอขนาดโทรสารรับเขา
การรับขอมูลเมื่อกระดาษหมด
รับโทรสารเขาในหนวยความจําของเครื่องเมื่อ
กระดาษในเครื่องหมด
การสแกน
กระบวนการสงภาพอิเล็กทรอนิกสของเอกสาร
ในคอมพิวเตอรของคุณ

อภิธานศัพท

การสงตอโทรสาร
สงโทรสารที่ไดรับในหนวยความจําไปยังหมาย
เลขโทรสารที่ตั้งโปรแกรมลวงหนา

ความเขม
การเปลี่ยนความเขมทําใหทั้งภาพจางลงหรือเ
ขมขึ้น

การสงโทรสารดวยตนเอง
เมื่อคุณกด Hook (ปุมวางสาย)
เพื่อฟงเสียงการตอบรับของเครื่องโทรสารกอน
ที่คุณจะกด Fax Start (เริ่มสงโทรสาร)
เพื่อเริ่มการสงขอมูล

ความคมชัด
การตั้งคาการชดเชยเอกสารที่มืดหรือสวางโดย
ปรับโทรสารหรือสําเนาเอกสารที่มืดใหสวางขึ้
นและเอกสารที่สวางใหมืดลง

การสงโทรสารไปยังตางประเทศ
เปลี่ยนการตั้งคาชั่วคราวไปยังเสียงสัญญาณเค
รื่องโทรสารเพื่อแกปญหาสัญญาณรบกวนและ
static ขณะโทรไปยังตางประเทศ
การสงโทรสารอัตโนมัติ
การสงโทรสารโดยไมยกชุดหูฟงโทรศัพทของ
โทรศัพทภายนอก หรือกด Hook (ปุมวางสาย)
การสงสัญญาณ
กระบวนการสงโทรสารผานสายโทรศัพทจากเ
ครื่องของคุณไปยังเครื่องโทรสารที่รับขอมูล
การสงสัญญาณแบบชุด
เนื่องจากเปนคุณลักษณะการประหยัดตนทุน
การชะลอการสงโทรสารทั้งหมดไปยังหมายเล
ขเครื่องโทรสารเดียวกันจะถูกสงสัญญาณพรอ
มกัน
การสงสัญญาณแบบทันที
เมื่อหนวยความจําเต็ม
คุณสามารถสงโทรสารแบบทันที
การหมุนทวนหมายเลขโทรซ้ําอัตโนมัติ
คุณลักษณะที่กําหนดใหเครื่องของคุณหมุนทว
นหมายเลขเครื่องโทรสารลาสุดซ้ําหลังจากผา
นไปหานาทีหากโทรสารสงไมผานเนื่องจากสา
ยไมวาง
ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร
(หรือการสื่อสาร ผิดพลาด)
ขอผิดพลาดในระหวางการสงหรือรับโทรสาร
โดยทั่วไปเกิดจากมีสายสัญญาณรบกวนหรือ
static
ขอมูลผูโทรเขา
บริการที่ซื้อจากบริษัทผูใหบริการโทรศัพท
ที่ใหคุณเห็นหมายเลข (หรือชื่อ)
ของสายที่โทรเขามาหาคุณ
คนหา
รายการตามลําดับตัวอักษรของสมุดที่อยูที่จัดเ
ก็บ และหมายเลขกลุม

ความดังของเสียงเรียกเขา
การตั้งคาระดับเสียงสําหรับเสียงเรียกเขาของเ
ครื่อง
ความละเอียด
จํานวนบรรทัดแนวตั้งและแนวนอนตอนิ้ว
ความละเอียดแบบละเอียด
ความละเอียดอยูที่ 203  196 dpi
สําหรับใชกับงานพิมพและกราฟที่มีขนาดเล็ก
งานที่เหลืออยู
คุณสามารถตรวจสอบงานโทรสารที่ตั้งโปรแกร
มไวที่คางอยูในหนวยความจําและยกเลิกแตละ
งานได
งานพิมพสํารอง
เครื่องของคุณจะพิมพสําเนาโทรสารทั้งหมดที่
ไดรับและจัดเก็บในหนวยความจํา
ซึ่งเปนคุณลักษณะความปลอดภัยเพื่อปองกันไ
มใหขอความของคุณสูญหายหากเกิดไฟฟาขัด
ของ
ชวงเวลาบันทึก
ชวงเวลาที่ตั้งโปรแกรมลวงหนาระหวางรายงา
นบันทึกโทรสารที่พิมพออกโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถพิมพบันทึกโทรสารไดตามตองการ
โดยไมตองขัดจังหวะรอบการพิมพ
ตารางการตั้งคา
คําแนะนําแบบรวดเร็ว
ที่แสดงการตั้งคาและตัวเลือกทั้งหมดที่มีสําหรั
บการตั้งคาเครื่องของคุณ
โทรศัพทที่ตอแยกออกจากตัวเครื่อง
โทรศัพทที่ใชกับหมายเลขเครื่องโทรสารที่ตอ
เขากับเตารับไฟบนผนังที่แยกตางหาก
โทรศัพทภายนอก
TAD (อุปกรณตอบรับโทรศัพท)
หรือโทรศัพทที่เชื่อมตอกับเครื่องของคุณ
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โทรสาร/โทรศัพท
คุณสามารถรับโทรสารและโทรศัพทได
อยาใชโหมดนี้หากคุณใชอุปกรณตอบรับโทรศั
พท (TAD)
บันทึกโทรสาร
แสดงขอมูลเกี่ยวกับโทรสารรับเขาและสงออก
200 รายการลาสุด TX หมายถึง สง RX
หมายถึง รับ
ยกเลิกงาน
ยกเลิกงานพิมพที่ตั้งโปรแกรมแลว
และลางงานพิมพออกจากหนวยความจําของเ
ครื่อง
รหัสการเขาถึงระยะไกล
รหัสสี่ตัวของคุณ (– – –l)
ที่อนุญาตใหคุณโทรออกและเขาใชงานเครื่อง
ของคุณจากที่อื่น
รหัสการปดใชงานเครื่องจากระยะไกล
(โหมดเครื่องโทรสาร/โทรศัพทเทานั้น)
เมือ
่ เครือ
่ งรับสายการโทรดวยเสียง
เครือ
่ งจะเรียกเสียงเรียกทีด
่ งั ติดกันแบบสองครัง้
คุณสามารถรับสายตอหรือสายภายนอกไดโดย
กดรหัสนี้ (#51)
รหัสการเริ่มทํางานแบบระยะไกล
(โหมดเครื่องโทรสาร/โทรศัพทเทานั้น)
กดรหัสนี้ (l51)
เมื่อคุณรับสายการติดตอดวยโทรสารโดยใชโ
ทรศัพทสายตอหรือโทรศัพทภายนอก
ระดับความดังของเสียงเตือน
การตั้งคาระดับเสียงสําหรับเสียงเมื่อกดปุมหรือ
เกิดความผิดพลาด
ระยะเวลาในการดังของเสียงกริ่งเรียกเขา
F/T
ระยะเวลาที่เครื่อง Brother
จะสงเสียงเรียกเขาแบบดังติดกันสองครั้ง
(เมื่อการตั้งคาโหมดการรับของตัวเครื่องเปน
โทรสาร/โทรศัพท)
เพื่อแจงใหคุณรับการโทรดวยเสียงที่เครื่องตอ
บรับแลว
รายการการตั้งคาโดยผูใช
รายงานที่พิมพออกซึ่งแสดงการตั้งคาปจจุบันข
องเครื่อง
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รายการสมุดที่อยู
รายการรายชื่อและหมายเลขที่บันทึกในหนวย
ความจําสมุดที่อยู ตามลําดับตัวอักษร
รายงาน Xmit
(รายงานการตรวจสอบความถูกตองการสงสั
ญญาณ)
รายการการสงสัญญาณแตละครั้งซึ่งแสดงวันที่
เวลาและหมายเลข
วิธีการเขารหัส
วิธีการเขารหัสขอมูลที่มีอยูในเอกสาร
เครื่องโทรสารทุกเครื่องตองใชมาตรฐานขั้นตำ
ตามวิธีเขารหัสแบบ Modified Huffman (MH)
เครื่องของคุณสามารถใชวิธีการบีบอัดขอมูลที
มีประสิทธิภาพมากกวา เชน วิธีเขารหัสแบบ
Modified Read (MR) วิธีเขารหัสแบบ
Modified Modified Read (MMR) และ JBIG
ถาเครื่องรับมีความสามารถเดียวกัน
สมุดที่อยู
ชื่อและหมายเลขที่คุณจัดเก็บเพื่อใชในการโท
รออกอยางงาย
สัญญาณพัลส
รูปแบบการหมุนโทรออกแบบหมุนเวียนในสาย
โทรศัพท
เสียงเรียก
รูปแบบการหมุนโทรออกผานสายโทรศัพทที่ใ
ชกับโทรศัพทแบบ Touch Tone
เสียงเรียกที่แตกตาง
บริการแบบสมัครสมาชิกโดยซื้อจากบริษัทที่ใ
หบริการทางดานโทรศัพท
ซึ่งจะใหหมายเลขโทรศัพทอีกหมายเลขหนึ่งเ
พื่อใชงานกับสายโทรศัพทที่มีอยูเดิม
เครื่องของ Brother
ใชหมายเลขใหมในการจําลองการทํางานของ
สายเครื่องโทรสารที่กําหนดเฉพาะ
เสียงเรียกโทรสาร (CNG tones)
เสียงเรียกพิเศษ (เสียงปบ)
ที่สงจากเครื่องโทรสารในระหวางการสงสัญญ
าณอัตโนมัติ
เพื่อแจงเครื่องรับวาเครื่องโทรสารกําลังเรียกไ
ป
เสียงสัญญาณเครื่องโทรสาร
สัญญาณที่สงโดยเครื่องสงและรับโทรสารขณ
ะสื่อสารขอมูล

อภิธานศัพท

หมายเลขกลุม
การรวมหมายเลขในสมุดที่อยู
ที่จัดเก็บในสมุดที่อยูสําหรับการกระจายสัญญา
ณ
หยุดชั่วคราว
ใหคุณชะลอ 3.5 วินาทีในการโทรออก
ขณะที่คุณกําลังโทรออก โดยใชแปนตัวเลข
หรือขณะที่คุณกําลังจัดเก็บหมายเลขในสมุดที่
อยู กด Pause (หยุดชั่วคราว) ซ้ําหลายๆ
ครั้งเพื่อหยุดนานขึ้น

C
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ดัชนี

A

W

Apple Macintosh
uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

Windows®
uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

C

ก

ControlCenter2 (สําหรับ Macintosh)
uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
ControlCenter4 (สําหรับ Windows®)
uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

การตั้งคาสําเนาชั่วคราว ............................. 44
กลุมสําหรับการกระจายสัญญาณ ................. 39
การกดโทรออก
คาตัวเลขที่ใชในการตัดสายเพื่อโทรออก ......6
การกระจายสัญญาณ ................................ 21
การตั้งคากลุมสําหรับ ............................. 39
การยกเลิก ........................................... 22
การเขาถึงแบบคู ...................................... 20
การจัดเก็บ
หนวยความจํา ........................................1
การจัดเก็บโทรสาร ................................... 31
การปด ................................................ 32
การเปด .............................................. 31
การพิมพจากหนวยความจํา ..................... 37
การชะลอการสงสัญญาณแบบชุด ................ 24
การตั้งคาระยะไกล
uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
การโทร
กลุม (การกระจายสัญญาณ) .................... 21
การจํากัดการโทร .................................. 15
การโทรออก
เพิ่มไปยังสมุดที่อยู ................................ 39
การบํารุงรักษาตามปกติ ............................. 56
การตรวจสอบอายุการใชงานของชิ้นสวน .... 56
การปรับเวลาตามแสงอาทิตย .......................2
การพิมพ
uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
การยกเลิก
การกระจายสัญญาณที่อยูระหวางดําเนินการ .... 22
การจัดเก็บโทรสาร ................................ 31
การหมุนทวนหมายเลขซ้ํางานที่คางอยู ...... 25
งานสงโทรสารในหนวยความจํา ............... 25
ตัวเลือกการรับขอมูลหนวยความจํา ........... 32
การยอขนาด
โทรสารรับเขา ...................................... 36
สําเนา ................................................ 45

M
Macintosh
uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช

N
N in 1 (การจัดหนากระดาษในหนาเดียว)
(โครงหนาเอกสาร) .................................. 50
Nuance™ PaperPort™ 12SE
uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
และวิธีใชในแอพพลิเคชัน PaperPort™ 12SE
เพื่อเขาถึงคําแนะนําการใชงาน

P
PC-Fax
uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
Presto! PageManager
uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
uu เพิ่มเติมที่วิธีใชในแอพพลิเคชัน Presto!
PageManager
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การเรียกดูระยะไกล .................................. 33
การรับโทรสารของคุณ ...........................35
คําสั่ง ................................................. 34
รหัสการเขาถึง ......................................33
การสแกน
uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
การสงตอโทรสาร
การตั้งโปรแกรมตัวเลข ...........................30
การเปลี่ยนระยะไกล ......................... 34, 35
การแสดงผลปลายทาง .............................. 29

ข
ขยาย/ยอขนาด .......................................45
ขอมูลเครื่อง
การตรวจสอบอายุการใชงานของชิ้นสวน ....56
จํานวนหนา ..........................................56

ค
ความปลอดภัย
การจํากัดการโทร .................................. 15
การล็อคการตั้งคา .................................13
ความละเอียด
การตั้งคาการสงโทรสารถัดไป ..................19
โทรสาร (มาตรฐาน ละเอียด ละเอียดพิเศษ
ภาพถาย) ............................................19
คุณภาพ
การทําสําเนา .......................................44
เครือขาย
การพิมพ
uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
การสแกน
uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
การสงโทรสาร
uu คูมือซอฟตแวร
และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
เครือขายแบบไรสาย
uu คูมือการติดตั้งเครื่องอยางงาย และ
คูมือซอฟตแวร และคูมือเน็ทเวิรคสําหรับผูใช
โครงหนาเอกสาร (N in 1
(การจัดหนากระดาษในหนาเดียว)) ..............50

จ
จอสัมผัส
ความสวางของไฟสองสวาง ...................... 5
จัดเรียง ..................................................49

ช
ชุดแมแบบสรางภาพ (ดรัม)
การตรวจสอบ (อายุการใชงานที่เหลืออยู) ...56

ด
ดวยตนเอง
การสงสัญญาณ ....................................20

ท
โทรสาร ติดตั้งแยกอิสระ
การรับ
การยอขนาดพอดีกับกระดาษ ................36
การเรียกดูจากไซตระยะไกล ........... 34, 35
การสงตอโทรสาร ......................... 30, 34
ประทับตรารับโทรสาร ..........................37
ลงในหนวยความจํา
(การจัดเก็บโทรสาร) ...........................31
การสง ................................................17
การกระจายสัญญาณ ...........................21
การชะลอการสงโทรสาร ......................24
การชะลอแบบชุด ...............................24
การยกเลิกจากหนวยความจํา ................25
การสงสัญญาณแบบทันที .....................23
การแสดงผลปลายทาง ........................29
ความคมชัด .......................................19
ความละเอียด ....................................19
จากหนวยความจํา (การเขาถึงแบบคู) .....20
ดวยตนเอง ........................................20
ตางประเทศ ......................................23

ป
ปดเครื่องอัตโนมัติ ..................................... 4

พ
พิมพ
รายงาน ...............................................43
สงโทรสารจากหนวยความจํา ...................37
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รหัสโทรสาร
การเปลี่ยน .......................................... 33
รหัสการเขาถึงระยะไกล .......................... 33
รายงาน ........................................... 42, 43
การกําหนดคาเครือขาย .......................... 43
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บันทึกโทรสาร ................................ 42, 43
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รายงาน WLAN .................................... 43
วิธีการพิมพ ......................................... 43
สมุดที่อยู ............................................ 43
รูปแบบการประหยัดผงหมึก (โทนเนอร) .......... 3

ส
สมุดที่อยู
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การโทรออกกลุม
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สําเนา
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2 ดาน ................................................ 46
การใชกระจกสแกนเนอร ............. 47, 49, 50
การตั้งคาชั่วคราว .................................. 44
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ขยาย/ยอขนาด .................................... 45
ความเขม ............................................ 48
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คุณภาพ .............................................. 44
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ปุม .................................................... 44
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เยี่ยมชมเราไดที่
http://www.brother.com/

เครื่องพิมพนไ
ี้ ดรับการรับรองการใชงานในประเทศที่ซื้อเทานัน
้
บริษัทสาขาในประเทศหรือตัวแทนจําหนาย
Brother จะใหการสนับสนุนเฉพาะเครื่องที่ซื้อภายในประเทศเทานั้น
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